Polityka Informacyjna
NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Realizując zobowiązanie wynikające z akceptacji przez o stosowaniu przez NN Investment Partners
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo) Zasad ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014,
Towarzystwo w niniejszym dokumencie przedstawia główne zasady polityki informacyjnej odnoszącej się
do klientów oraz akcjonariuszy Towarzystwa.
Towarzystwo w zakresie przekazywania jakichkolwiek informacji do klientów lub uczestników
zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych (dalej Klienci) stosuje bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa oraz bazuje na zasadzie równego traktowania.
Wszelkie istotne informacje na temat Towarzystwa, jego organizacji, organów i ich członków oraz
oferowanych przez niego usług i produktów są dostępne na stronie internetowej www.nntfi.pl.
Towarzystwo dokłada najwyższych starań, aby zasoby jego strony internetowej były aktualne i
prawdziwe, oraz zabezpiecza bezpieczeństwo tej strony przed nieautoryzowanymi działaniami mogącymi
wpływać na prawdziwość danych i informacji na niej zamieszczanych.
Informacje przekazywane klientom nie mające charakteru informacji obowiązkowej wynikającej z przepisu
prawa zawierają dodatkową informację o ich marketingowym lub reklamowym charakterze, co nie zwalnia
Towarzystwa z obowiązku stosowania wymogów prawnych w zakresie prezentowania w tych materiałach
rzetelnych, prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji o cechach produktów lub usług
prezentowanych w tych materiałach.
Wszelkie informacje o Towarzystwie lub jego usługach i produktach inwestycyjnych prezentowane
klientom lub potencjalnym klientom przez podmioty współpracujące z Towarzystwem powinny być zgodne
z prawem i standardami prezentacji tego typu usług. Towarzystwo w doborze partnerów biznesowych
przykłada wagę do ich profesjonalizmu, rękojmi i wiarygodności, jednak nie może brać odpowiedzialności
za jakość informacji przekazywanych przez te podmioty klientom, o ile nie były one autoryzowane przez
Towarzystwo lub przez nie przygotowane. W każdym przypadku ujawnienia informacji sporządzonej
przez podmiot współpracujący z Towarzystwem o Towarzystwie lub jego usługach, lub produktach,
Towarzystwo podejmuje natychmiastowe działania zmierzające do zaprzestania ujawniania takich
informacji oraz, w zależności od okoliczności faktycznych, koryguje informacje w stosunku do osób,
którym zostały one przekazane.
Obwiązujący w Towarzystwie system organizacji pracy, posiadane zasoby oraz system kontroli zapewnia
terminowe przekazywanie istotnych informacji do klientów w terminach i treści wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych
funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, aktualizacji Prospektów informacyjnych funduszy,
dokumentów kluczowych informacji dla inwestorów, zmian statutów funduszy inwestycyjnych.
W odniesieniu do swojego jedynego akcjonariusza Towarzystwo zapewnia przekazywanie wszelkich
informacji wymaganych prawem w zakresie i terminach umożliwiających właściwe wykonywanie przez
akcjonariusza jego praw korporacyjnych. Informacje te nie są upubliczniane, poza wypadkami
wymaganymi prawem zaś sposób, forma i terminy ich przekazywania są uzgodnione z akcjonariuszem.

Towarzystwo zapewnia klientom możliwość składania zapytań i reklamacji. Adresu kontaktowe
wskazywane są w Prospektach informacyjnych funduszy, umowach i załączanych do nich informacjach
oraz na stronie internetowej Towarzystwa.
Umowy z podmiotami uczestniczącymi w procesie dystrybucji funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Towarzystwo oraz prowadzącymi rejestry uczestników funduszy, jak również obowiązujące w
Towarzystwo procedury zapewniają terminowe rozpatrywanie reklamacji oraz dostęp do informacji
związanych z korzystaniem z tych usług i produktów.

