Noble Securities S.A. w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej w trosce o najwyższą jakość
świadczonych usług oraz bezpieczeństwo swoich Klientów wdrożył postanowienia aktów prawa
wspólnotowego - MiFID.
Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie
rynków instrumentów finansowych). W rzeczywistości na MiFID składają się dwie dyrektywy :
Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004r., Dyrektywa Komisji
2006/73/WE z 10 sierpnia 2006r. oraz rozporządzenie wykonawcze - Rozporządzenie Komisji (WE) nr
1287/2006 z 10 sierpnia 2006r. Akty te dotyczą wymogów organizacyjnych stawianych przed
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi działającymi na rynkach instrumentów finansowych.
MiFID obejmuje regulacje w zakresie usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych.
Akty MiFID wprowadzają nowe zasady klasyfikacji Klientów. Rozróżnia się trzy kategorie Klientów:
Klienci detaliczni, Klienci profesjonalni i Uprawnieni kontrahenci. U podstaw takiej kategoryzacji
Klientów leży uznanie, iż różnym typom Klientów należy zapewnić inny poziom ochrony oraz
przekazać odpowiednie informacje na temat produktów i usług inwestycyjnych świadczonych przez
firmę inwestycyjną. Najszerszy zakres „ochrony” przysługuje Klientom detalicznym, zaś najmniejszy
Uprawnionym kontrahentom. Klienci profesjonalni oraz Uprawnieni kontrahenci (tacy jak instytucje
kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe,
zakłady ubezpieczeń, fundusze zbiorowego inwestowania, fundusze emerytalne i spółki zarządzające
takimi funduszami, krajowe władze rządowe i ich urzędy, banki centralne) posiadają doświadczenie,
wiedzę i fachowość umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe
ocenianie ryzyka, z którym się one wiążą.
Dom Maklerski zwraca się również do Klientów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte
w Ankiesie MIFID i następnie na tej podstawie dokonuje oceny czy dana usługa lub instrument
finansowy będą dla Klienta adekwatne biorąc pod uwagę jego wiedzę oraz dotychczasowe
doświadczenie inwestycyjne.
Ponad to w odpowiedzi na regulację MiFiD, Noble Securities S.A. wprowadził „Regulamin
zarządzania konfliktami interesów”, którego celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów
interesów i skuteczne ich eliminowanie, co sprzyja utrzymaniu przejrzystości transakcji.
Noble Securities S.A., świadcząc swoje usługi inwestycyjne dokłada wszelkich starań by postępować
uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz działać w najlepiej pojętym interesie swoich Klientów.
Wykonując zlecenia Klientów podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu uzyskania możliwie
najlepszych wyników, biorąc pod uwagę cenę, koszty, czas oraz prawdopodobieństwo zawarcia
transakcji i jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter i ewentualnie inne aspekty mające istotny
wpływ na wykonanie zlecenia. Zgodnie z zasadami dotyczącymi obsługi zleceń Klientów, wykonuje je
niezwłocznie.
Szczegółowe informacje o Noble Securities S.A. dostępne są na stronie www.noblesecurities.pl
Tam też Klienci mogą zapoznać się z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne
instrumenty finansowe.

