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1 Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny, prokura nie wygasa w przypadku:

A : śmierci prokurenta;

B : wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

C : ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji lub przekształcenia przedsiębiorcy;

D : utraty przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych. 

2 oZgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółką publiczną jest:

A : spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B : spółka, której wszystkie akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

C : spółka, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna;

D : spółka, w której Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna jako akcjonariusz przekroczy 33 % ogólnej
liczby głosów.

3 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie
dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  dla których właściwe są polskie zasady
rachunkowości, wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy
uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, między innymi:

A : wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez emitenta w okresie sześciu miesięcy od dnia bilansowego; 

B : wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym
inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe; 

C : graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta;

D : opis metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

4 Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, czynnością bankową jest:

A : zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

B : doradztwo inwestycyjne;

C : przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

D : przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie
rachunków tych wkładów.

5 W oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, wskaż zdanie prawdziwe dotyczące kary umownej:

A : można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania pieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy;

B : poprzez zapłatę kary umownej dłużnik zostaje z mocy prawa zwolniony z wykonania zobowiązania;

C : w razie niewykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek
wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody;

D : dłużnik nie może żądać zmniejszenia kary umownej, bez względu na to czy zobowiązanie zostało wykonane w
znacznej części.
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6 Zgodnie z ustawą o rachunkowości, podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający jednostki dominującej w
sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR wymagane jest w
przypadku:

A : skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości;

B : zarówno skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów
papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

C : skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o ich
dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

D : skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków.

7 Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, w razie braku możliwości zawiadomienia właściwych organów o
powzięciu wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w
razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w
znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności,
możliwe jest wydanie decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej. Wskaż
zdanie prawdziwe:

A : decyzja nakazująca wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej podlega natychmiastowemu wykonaniu
jedynie w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w
znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności;

B : wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się na czas niezbędny, nie dłuższy niż 7 dni;

C : wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatowy oraz wojewoda są organami właściwymi do wydania decyzji
nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej; 

D : w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych
rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności nakazanie
wstrzymania działalności gospodarczej następuje równocześnie z nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w
wysokości do 100 000 zł.

8 Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
fundusz inwestycyjny otwarty nie może:

A : dokonywać krótkiej sprzedaży;

B : zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem
inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

C : nabywać tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne;

D : zawiesić zbywania jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, nawet jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny
istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

9 W oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych wskaż zdanie fałszywe dotyczące spółki akcyjnej:

A : kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych;

B : statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego;

C : w spółce akcyjnej ustanawia się zarząd albo radę dyrektorów;

D : zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji.
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10 Zgodnie z MSR 36 "Utrata wartości aktywów", zatwierdzonym przez UE, składnik wartości niematerialnych o
nieokreślonym okresie użytkowania poddaje się testom sprawdzającym, czy nastąpiła utrata jego wartości:

A : corocznie, bez względu na to, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę jego wartości oraz na koniec okresu
sprawozdawczego, jeżeli zachodzą przesłanki wskazujące na utratę wartości tego składnika aktywów;

B : wyłącznie wtedy, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę jego wartości;

C : wyłącznie na koniec roku obrotowego;

D : zawsze na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku obrotowego.

11 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o wyższym ryzyku
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może świadczyć w szczególności:

A : okoliczność, że klient jest przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;

B : powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z państwem członkowskim Unii Europejskiej,
państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym;

C : przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, uczestnictwo w pracowniczym planie
kapitałowym, zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub
indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;

D : przedmiot prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej obejmujący przeprowadzanie znacznej liczby lub
opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych.

12 Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązek zgłaszania
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych  informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich
aktualizacji nie dotyczy:

A : spółek jawnych;

B : spółek komandytowo-akcyjnych;

C : spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

D : spółek publicznych. 

13 Zgodnie z ustawą o giełdach towarowych, zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej wydaje:

A : Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek spółki;

B : minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek spółki;

C : Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek spółki zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

D : minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek spółki zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

14 W oparciu o przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskaż zdanie prawdziwe dotyczące
sposobu utworzenia domu maklerskiego:

A : w spółce komandytowo-akcyjnej oraz w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność
maklerską ustanawia się radę nadzorczą;

B : środki pieniężne wnoszone jako wkład do będącej domem maklerskim spółki jawnej, partnerskiej oraz
komandytowej mogą pochodzić z pożyczek lub kredytów;

C : jedynym akcjonariuszem domu maklerskiego w formie spółki akcyjnej może być osoba fizyczna;

D : domem maklerskim może być wyłącznie spółka komandytowa, w której komandytariuszami są wyłącznie osoby
mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, w liczbie co
najmniej pięciu. 
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15 Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad
Kodeksu przez doradcę inwestycyjnego będącego Członkiem Izby Domów Maklerskich, Komisja Etyki może w
podjętej uchwale jednocześnie nałożyć na niego jedną lub kilka z następujących kar:

A : upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie na okres do 6 miesięcy członkostwa w Izbie, usunięcie z Izby,
podanie do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w ogólnopolskim dzienniku informacji o podjętej uchwale i jej
treści; 

B : upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie na okres do 24 miesięcy członkostwa w Izbie, usunięcie z Izby,
podanie do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w ogólnopolskim dzienniku informacji o podjętej uchwale i jej
treści;

C : upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie na okres do 6 miesięcy członkostwa w Izbie, usunięcie z Izby,
złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o skreślenie z listy doradców inwestycyjnych;

D : upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie na okres do 6 miesięcy prawa wykonywania zawodu doradcy
inwestycyjnego, usunięcie z Izby, złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o skreślenie z listy doradców
inwestycyjnych.

16 Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki wymaga nabycie akcji, w wyniku którego
akcjonariusz przekroczył próg:

A : 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;

B : 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;

C : 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;

D : 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.

17 Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, do zadań Rady Polityki Pieniężnej nie należy:

A : uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP;

B : ustalanie wysokości stóp procentowych NBP; 

C : określanie górnych granic zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w
zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych;

D : ustalanie stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i
wysokości jej oprocentowania.

18 Zgodnie z definicjami pojęć, zawartymi w MSSF 3 „Połączenia jednostek” („Połączenia przedsięwzięć”),
zatwierdzonym przez UE, „wartość firmy” to:

A : składnik aktywów reprezentujący przyszłe korzyści ekonomiczne powstające z aktywów nabytych w ramach
połączenia jednostek, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć;

B : suma aktywów jednostki przejmującej;

C : równowartość aktywów netto jednostki przejmującej;

D : równowartość kapitału własnego jednostki przejmowanej.

19 Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przez "zobowiązania warunkowe" rozumie się:

A : zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne;

B : zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną
jednostką, na niekorzystnych warunkach;

C : obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń;

D : zobowiązania jednostki pomniejszone o aktywa.
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20 Zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych, hipoteczny list zastawny to:

A : papier wartościowy, emitowany w serii przez instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, inkorporujący
uprawnienie do nabycia lub objęcia innych papierów wartościowych, lub dokonania rozliczenia pieniężnego,
odnoszący się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników
lub mierników, dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym;

B : papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej
emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania
akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego
odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców;

C : papier wartościowy imienny lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku
hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego
do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych;

D : papier wartościowy wydawany w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności, stwierdzający obciążenie
nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na
to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

21 W oparciu o przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskaż zdanie fałszywe dotyczące
systemu rekompensat inwestorskich:

A : umorzenie postępowania upadłościowego domu maklerskiego wstrzymuje dokonywanie czynności mających na
celu wypłatę rekompensat inwestorom;

B : celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat do wysokości określonej ustawą, środków
pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w
domach maklerskich, w tym w ich oddziałach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu świadczonych na
ich rzecz usług w przypadku ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego domu
maklerskiego; 

C : jednym z zadań Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
obowiązkowego systemu rekompensat;

D : środki na wypłaty rekompensat inwestorom pochodzą z wpłat uiszczanych w każdym roku kalendarzowym m.in.
przez domy maklerskie i banki powiernicze, na zasadach określonych w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi.   

22 Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadza
nadzorcze testy warunków skrajnych w domach maklerskich:

A : co pięć lat;

B : co najmniej raz w roku;

C : co najmniej cztery razy w roku, po zakończeniu każdego kwartału;

D : co miesiąc.

23 Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółką kapitałową nie jest:

A : prosta spółka akcyjna;

B : spółka komandytowo-akcyjna;

C : spółka akcyjna;

D : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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24 W oparciu o Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców, wskaż zdanie prawdziwe dotyczące właściwego
sposobu kontaktowania się doradcy inwestycyjnego ze środkami masowego przekazu:

A : w kontaktach ze środkami masowego przekazu doradca inwestycyjny jest zwolniony  z obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej oraz zakazu ujawniania informacji poufnych;

B : doradca inwestycyjny nie powinien udzielać anonimowych wypowiedzi dla środków masowego przekazu;

C : doradca inwestycyjny przedstawiając swoją pracę opinii publicznej może kopiować oraz wykorzystywać materiały
przygotowane przez inne osoby bez konieczności podania autora, źródła informacji oraz wskazania sposobu
wykorzystania materiału;

D : w kontaktach ze środkami masowego przekazu doradca inwestycyjny może stosować reklamę porównawczą, pod
warunkiem, że  jest ona stosowana w sposób wybiórczy.

25 Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, w skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzą:

A : Przewodniczący, trzech Zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków;

B : Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i sześciu członków;

C : Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i ośmiu członków;

D : Przewodniczący i dziesięciu członków.

26 Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie
upadłości:

A : niezwłocznie, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;

B : nie później, niż w terminie czternastu dni, od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości;

C : nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości;

D : nie później niż w terminie sześćdziesięciu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości;



Str 7 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego SpUm_20211130_1 07.11.2021

27 W oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wskaż na czym polega przymusowy wykup
akcji:

A : akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby
głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo
żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji;

B : akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a żądanie to składa się na
piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez
innego akcjonariusza;

C : akcjonariusz spółki, której akcje zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym, posiadający bezpośrednio,
pośrednio lub w porozumieniu, mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej na dzień podjęcia przez
spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, może żądać
odkupu posiadanych na ten dzień akcji, które zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym;

D : akcjonariusz spółki publicznej może żądać odkupu akcji w przypadku ogłoszenia upadłości spółki lub wydania
postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza
albo wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

28 Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnieniem od uiszczenia podatku od
czynności cywilnoprawnych nie jest objęta czynność polegająca na:

A : sprzedaży lub zamianie walut wirtualnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;

B : sprzedaży bonów i obligacji skarbowych;

C : sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami finansowymi dokonywana za pośrednictwem firmy
inwestycyjnej;

D : poręczeniu na wekslu lub deklaracji dołączonej do weksla. 

29 Zgodnie z MSSF 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe", zatwierdzonym przez UE, prawdą jest, że:

A : grupa kapitałowa to jednostka dominująca oraz jej jednostki zależne i jednostki stowarzyszone;

B : konsolidacja jednostki, w której dokonano inwestycji, rozpoczyna się od dnia, w którym inwestor uzyskuje kontrolę
nad tą jednostką, a ustaje wtedy, gdy inwestor traci nad nią kontrolę;

C : sprawowanie przez inwestora władzy (w rozumieniu MSSF 10) nad jednostką, w której dokonał inwestycji, jest
warunkiem wystarczającym do stwierdzenia, że inwestor ten sprawuje kontrolę nad tą jednostką;  

D : jednostka dominująca przedstawia udziały niekontrolujące w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
w zobowiązaniach długoterminowych.



Str 8 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego SpUm_20211130_1 07.11.2021

30 W oparciu o przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskaż zdanie fałszywe dotyczące
obowiązków firmy inwestycyjnej związanych z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych:

A : wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może polegać na zawieraniu przez firmę
inwestycyjną na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą lub na
przyjmowaniu zapisów na emitowane lub wystawiane przez tę firmę inwestycyjną instrumenty finansowe;

B : firma inwestycyjna może wykorzystywać środki pieniężne powierzone przez klienta i należące do niego
instrumenty finansowe, w przypadku gdy w celu wykonania zlecenia tego klienta jest niezbędne ustanowienie przez
firmę inwestycyjną odpowiedniego zabezpieczenia;

C :firma inwestycyjna może ustanawiać zabezpieczenia na instrumentach finansowych oraz środkach pieniężnych
klienta oraz umożliwiać osobie trzeciej dysponowanie instrumentami finansowymi lub środkami pieniężnymi klienta w
celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń niemających związku ze świadczeniem usług na rzecz klienta oraz z
innymi zobowiązaniami klienta;

D : firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze
świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych
środków firmy inwestycyjnej oraz ustalenie wysokości roszczeń klientów o zwrot tych środków pieniężnych.


