
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„10 na 10 – komunikuj się skutecznie”

TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE

1. Program – program pod nazwą „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, organizowany przez Stowarzyszenie,
którego celem jest:

a) kreowanie i promowanie najwyższych standardów w obszarze komunikacji pomiędzy spółkami publicznymi,
a inwestorami, 

b) wyróżnianie i promowanie spółek spełniających kryteria przyjęte w programie, 

c) wypracowanie najlepszych rozwiązań praktycznych z zakresu relacji inwestorskich, obejmujących kontakty
takich spółek z inwestorami indywidualnymi.

2. Organizator lub Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Długopolskiej 22, 50-560 Wrocław, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000025801.

3. Spółka – spółka publiczna, która na mocy Umowy przystąpiła do Programu, notowana na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. („GPW”). 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”.

5. Znak „Spółka Uczestniczy w Programie 10 na 10 – komunikuj się skutecznie” – znak graficzny informujący
o uczestniczeniu przez Spółkę w Programie.

6. Godło promocyjne „Spółka Przyjazna Inwestorom” – znak graficzny informujący o spełnieniu przez Spółkę
Minimalnych Kryteriów Programu.

7. Minimalne Kryteria Programu – zestaw działań, wchodzących w skład Katalogu Działań, określonych w nim jako
obowiązkowe, których spełnienie uprawnia do otrzymania Godła Promocyjnego „Spółka Przyjazna Inwestorom”,
Katalog Działań wraz z określeniem Minimalnych Kryteriów Programu stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu, będący jego integralną częścią.

8. Audyt – audyt określony w § 2 ust. 1 przeprowadzany kwartalnie przez Organizatora, sprawdzający spełnienie
Minimalnych Kryteriów Programu.

9. Strona/Strony – Stowarzyszenie i Spółka, z którą została zawarta Umowa.

10. Umowa – umowa, o przystąpieniu do Programu, zawarta między Stronami zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu.

11. Obowiązki informacyjne – w odniesieniu do Spółek notowanych na rynku regulowanym - obowiązki, o których
mowa w art. 55a - 68a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r.,
nr 185, poz. 1439, tekst jednolity z późn. Zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), a w odniesieniu do Spółek notowanych
w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) obowiązki informacyjne wynikające z Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z załącznikami w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami) („Regulamin
ASO”).

§ 1.

Przystąpienie Spółki do Programu

1. Spółka na mocy Umowy przystępuje do organizowanego przez Stowarzyszenie Programu na zasadach określonych
w Regulaminie.

2. Spółka przystępuje do Programu na okres minimum czterech pełnych kwartałów kalendarzowych, od dnia
przystąpienia („Okres Uczestnictwa”). 

3. W razie niewypowiedzenia uczestnictwa w programie w terminie miesiąca przed ostatnim dniem Okresu Uczestnictwa
– Okres Uczestnictwa ulega przedłużeniu o kolejne cztery kwartały kalendarzowe, na warunkach Regulaminu
obowiązującego w pierwszym dniu przedłużonego Okresu Uczestnictwa.
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4. W ramach Programu, Spółka zobowiązana będzie do realizacji, w Okresie Uczestnictwa określonego w Regulaminie
katalogu działań mających zapewnić jak najlepszą komunikację Spółki ze środowiskiem inwestorów indywidualnych
(„Katalog Działań”). 

5. Katalog Działań, zostanie przygotowany przez Stowarzyszenie w oparciu o najlepsze standardy w zakresie relacji
inwestorskich, doświadczenie Stowarzyszenia oraz sugestie przekazywane przez inwestorów. Katalog Działań, o
którym mowa w niniejszym punkcie stanowi oddzielny dokument w formie załącznika do niniejszego regulaminu.

6. Stowarzyszenie może odmówić spółce przystąpienia do programu bez podania przyczyny. 

§ 2.
Obowiązki Stowarzyszenia związane z Programem

1. Stowarzyszenie powoła Radę Programową składającą się z od siedmiu do dziesięciu osób o uznanej kompetencji i
wiedzy o rynku kapitałowym, w szczególności o funkcjonowaniu giełdy papierów wartościowych, i wykonywaniu
obowiązków informacyjnych Spółek publicznych oraz z zakresu relacji inwestorskich. Wybór członków Rady
Programowej należy do wyłącznej kompetencji Stowarzyszenia. Lista członków Rady Programowej będzie
zamieszczona na stronie internetowej 10na10.pl 

2. Szczegółowe zasady działania Rady Programowej określa Regulamin Funkcjonowania Rady Programowej stanowiący
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. W Okresie Uczestnictwa Stowarzyszenie będzie zobowiązane, w ramach kwartalnego Audytu, oceniać działania Spółki
w zakresie relacji inwestorskich, w tym w szczególności realizowane w ramach Programu oraz oceniać stopień
realizacji przez Spółkę Katalogu Działań wydając pozytywną lub negatywną opinię o spełnieniu przez Spółkę Katalogu
Działań w danym kwartale. Audyt przeprowadzany jest za kwartał kalendarzowy, na podstawie kwartalnego
podsumowania przekazanego przez Spółkę oraz własnych badań, obserwacji i pytań Stowarzyszenia, pierwszy Audyt
przeprowadzany jest po pierwszym pełnym kwartale kalendarzowym uczestnictwa Spółki w Programie.

4. Spółka otrzyma podstawowe podsumowanie Audytu, z wyszczególnieniem ocen dokonanych przez Stowarzyszenie
odnośnie spełnienia lub niespełnienia przez Spółkę kryteriów z Katalogu Działań, po zakończeniu każdego Audytu
kwartalnego, najpóźniej 14 dni od przekazania przez Spółkę kwartalnego podsumowania z realizacji Katalogu Działań.

5. Spółka jest uprawniona do przedstawienia umotywowanych zastrzeżeń w stosunku do dokonanej przez Stowarzyszenie
oceny spełnienia lub niespełnienie przez Spółkę kryteriów z Katalogów Działań. Zastrzeżenia Spółka kieruje za
pośrednictwem Stowarzyszenia do Rady Programowej w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od otrzymania
podsumowania Audytu. Zastrzeżenia mogą być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia lub w
formie elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@sii.org.pl. Rada Programowa rozstrzyga o zasadności
podniesionych przez Spółkę zastrzeżeń na zasadach określonych w Regulaminie Funkcjonowania Rady Programowej.
W przypadku uznania przez Radę Programową zasadności zastrzeżeń Spółki, Stowarzyszenie w oparciu o decyzję Rady
Programowej dokona zmiany oceny spełnienia przez Spółkę kryteriów z Katalogu Działań. 

6. Stowarzyszenie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń Spółki może je uwzględnić w całości lub w
części. W powyższym terminie zastrzeżenia Spółki, które nie zostały uwzględnione zostają przekazane przez
Stowarzyszenie do rozstrzygnięcia przez Radę Programową. Stowarzyszenie wraz z zastrzeżeniami Spółki przedstawia
Radzie Programowej uzasadnioną opinię w przedmiocie podniesionych  przez Spółkę zastrzeżeń.

7. Rada Programowa rozstrzyga o zasadności przedstawionych przez Spółkę zastrzeżeń w terminie 14 dni roboczych od
ich otrzymania od Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zmienia wystawioną ocenę zgodnie z rozstrzygnięciem Rady
Programowej. 

8. W przypadku przedstawienia przez Spółkę zastrzeżeń wobec otrzymanej oceny spełnienie kryteriów z Katalogu
Działań, ocena ta zarówno przez Stowarzyszenie jak i Spółkę może zostać przekazana do publicznej wiadomości
dopiero po wydaniu rozstrzygnięcia przez Radę Programową lub uznaniu przez Stowarzyszenie zasadności
otrzymanych zastrzeżeń. 

§ 3.
Obowiązki Spółki związane z Programem

O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Spółka w ramach realizacji Programu, zobowiązana będzie: 

1) Dołożyć wszelkich starań w celu realizacji Katalogu Działań, w tym w szczególności spełnienia Minimalnych
Kryteriów Programu.

2) W terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego przedstawić Stowarzyszeniu kwartalne
podsumowanie z realizacji Katalogu Działań.
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3) Udzielać Stowarzyszeniu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, wyjaśnień
i informacji oraz odpowiedzi na pytania związane z realizacją Katalogu Działań oraz na pytania dotyczące
działalności Spółki zgłoszone przez członków Stowarzyszenia, z zachowaniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

§ 4.
Realizacja Regulaminu i Umowy

1. Strony zobowiązują się do współpracy i dołożenia najwyższych starań w celu wykonania zobowiązań
przewidzianych niniejszym Regulaminem.

2. Działania, o których mowa w § 3 powyżej, powinny być realizowane przez Spółkę zgodnie ze stosownymi
zaleceniami Stowarzyszenia.

3. Celem umożliwienia Stowarzyszeniu realizacji na rzecz Spółki zobowiązań, o których mowa w § 2 powyżej, Spółka
zobowiązuje się:

1) współpracować ze Stowarzyszeniem w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji działań podejmowanych
przez Stowarzyszenie – stosownie do zaleceń Stowarzyszenia;

2) na bieżąco informować Stowarzyszenie o wszelkich zdarzeniach zaistniałych lub przewidywanych przez
Spółkę, które mogłyby mieć związek z czynnościami będącymi przedmiotem niniejszego Regulaminu,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej.

4. Zobowiązania Spółki, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie mogą być interpretowane jako ograniczenie
uprawnienia Spółki do samodzielnego prowadzenia kampanii wizerunkowych oraz innych działań z  zakresu relacji
inwestorskich i public relations. O prowadzeniu tego typu działań Spółka poinformuje Stowarzyszenie
w kwartalnym podsumowaniu, o którym mowa w § 3 pkt 2 Regulaminu. Podsumowanie kwartalne jest
przekazywane w wypełnionym przez Spółkę dokumencie pt. „Kryteria programowe” - forma tabelaryczna w
programie Excel poprzez dodanie kolejnej kolumny. Przy każdym zobowiązaniu dopisywany powinien być stopień
realizacji przez Spółkę danego kryterium oraz opis prowadzonych w danym kwartale działań komunikacyjnych.

5. Stowarzyszenie jest uprawnione do kierowania do Spółki zapytań lub próśb o dostarczenie informacji dotyczących
Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zobowiązań Stowarzyszenia wynikających z  Umowy
i niniejszego Regulaminu, a Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego odpowiadania na zapytania Stowarzyszenia
lub dostarczania stosownych informacji, przy czym Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość
przekazywanych danych i informacji.

6. Celem wyeliminowania ryzyka naruszenia ustawowych zakazów ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych
w rozumieniu definicji zawartej w art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 20010 r. nr 211, poz. 1384), dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki bądź akcji Spółki
[„Ustawowe Informacje Poufne”], Spółka oświadcza i zapewnia Stowarzyszenie, że:

1) jakiekolwiek informacje przekazywane Stowarzyszeniu przez Spółkę na podstawie Umowy lub Regulaminu nie
będą miały w chwili ich przekazywania statusu Ustawowych Informacji Poufnych;

2) Spółka prawidłowo i rzetelnie wykonuje i w dalszym ciągu będzie w taki sposób wykonywać spoczywające na
niej, jako spółce giełdowej, obowiązki w zakresie przekazywania do publicznej wiadomości Ustawowych
Informacji Poufnych oraz innych informacji, których ujawnienie jest wymagane zgodnie z właściwymi przepisami
prawa („Obowiązki Informacyjne”);

3) według stanu na dzień zawarcia Umowy wszelkie informacje przekazywane przez Spółkę w ramach
Obowiązków Informacyjnych nie są w żaden sposób niedokładne, nieprawidłowe, nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd, a Spółka nie posiada wiedzy o jakichkolwiek faktach lub okolicznościach, które temu
przeczą;

4) według stanu na dzień zawarcia Umowy Spółka nie jest w posiadaniu jakichkolwiek Ustawowych Informacji
Poufnych, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami wynikającymi
z właściwych przepisów prawa;

5) wszelkie Ustawowe Informacje Poufne, które znajdą się w posiadaniu Spółki w okresie obowiązywania
Umowy zostaną niezwłocznie przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami
wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 5.

Opłaty
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Uczestnictwo Spółki w Programie jest bezpłatne.

§ 6.
Oświadczenia i zapewnienia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie niniejszym oświadcza i zapewnia, co następuje:

1) Stowarzyszenie zostało utworzone i działa zgodnie z prawem polskim; 

2) Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

3) Stowarzyszenie nie jest w stanie likwidacji, upadłości lub postępowania naprawczego. 

4) Stowarzyszenie posiada wiedzę, doświadczenie i niezbędne przygotowanie merytoryczne w zakresie realizacji
Programu. 

§ 7.

Znaki Graficzne

1. Stowarzyszenie posiada znak graficzny „Spółka Uczestniczy w Programie 10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, znak
graficzny jest własnością Stowarzyszenia i może być używany przez Spółkę wyłącznie w okresie udziału Spółki
w Programie, za wyraźną zgodą Stowarzyszenia.

2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Spółka przyjmuje do wiadomości, że zgoda na używanie znaku graficznego
„Spółka Uczestniczy w Programie 10 na 10 – komunikuj się skutecznie” wygasa nie później niż z  chwilą zakończenia
udziału Spółki w Programie, z jakiejkolwiek przyczyny. 

3. Od dnia przystąpienia do Programu Stowarzyszenie udziela Spółce zgody, a Spółka zobowiązuje się do umieszczenia
na swojej stronie internetowej znaku graficznego „Spółka Uczestniczy w Programie 10 na 10 – komunikuj się
skutecznie”, będącego jednocześnie linkiem do strony internetowej Programu (www.10na10.pl).

4. Od dnia przystąpienia do Programu Stowarzyszenie udziela Spółce zgody na umieszczanie na materiałach
promocyjnych Spółki znaku graficznego „Spółka Uczestniczy w Programie 10 na 10 – komunikuj się skutecznie” oraz
do informowania o udziale Spółki w Programie, pod warunkiem podania co najmniej pełnej nazwy Organizatora
i adresu strony internetowej Programu (www.10na10.pl) we wszystkich informacjach przekazywanych przez Spółkę
do publicznej wiadomości z wykorzystaniem znaku graficznego, w tym w szczególności w kontekście realizacji przez
spółkę relacji inwestorskich.

5. Stowarzyszenie posiada znak graficzny – Godło promocyjne „Spółka Przyjazna Inwestorom”, godło promocyjne jest
własnością Stowarzyszenia i może być używane przez Spółkę wyłącznie za odrębną pisemną zgodą udzieloną Spółce
przez Stowarzyszenie po spełnieniu przez Spółkę Minimalnych Kryteriów Programu, potwierdzonym w wynikach
dwóch następujących po sobie Audytów kwartalnych dokonanych przez Stowarzyszenie.

6. Spółka utraci prawo do używania Godła Promocyjnego „Spółka Przyjazna Inwestorom” w przypadku stwierdzenia, że
nie spełniła Minimalnych Kryteriów Programu w co najmniej jednym kwartale, po uzyskaniu zgody, o której mowa w
ust. 5, potwierdzonego w wynikach kwartalnego Audytu dokonanego przez Stowarzyszenie. Spółka utraci prawo do
używania Godła Promocyjnego „Spółka Przyjazna Inwestorom” nie później niż z chwilą zakończenia udziału Spółki
w Programie, z jakiejkolwiek przyczyny. 

7. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 5 Spółka zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie
internetowej Godła Promocyjnego „Spółka Przyjazna Inwestorom”, będącego linkiem do strony internetowej
Programu (www.10na10.pl).

8. Od dnia uzyskania przez Spółkę zgody, o której mowa w ust. 5 Stowarzyszenie udziela Spółce zgody na umieszczanie
na materiałach promocyjnych Spółki Godła Promocyjnego „Spółka Przyjazna Inwestorom” oraz do informowania
o przyznaniu Spółce tego godła, pod warunkiem podania co najmniej pełnej nazwy Organizatora i  adresu strony
internetowej Programu (www.10na10.pl) we wszystkich informacjach przekazywanych przez Spółkę do publicznej
wiadomości z wykorzystaniem godła, w tym w szczególności w kontekście realizacji przez spółkę relacji
inwestorskich. 

§ 8.
Wcześniejsze zakończenie udziału Spółki w Programie

1. Strony ustalają, że w każdym czasie Spółka będzie uprawniona do rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Programie,
poprzez doręczenie Stowarzyszeniu, pisemnego pod rygorem nieważności, oświadczenia Spółki w tym przedmiocie na
koniec każdego kwartału kalendarzowego, z wyprzedzeniem jednomiesięcznym („Dobrowolna Rezygnacja”).
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W przypadku Dobrowolnej Rezygnacji Strony zwolnione są z obowiązku dalszej realizacji związanych z Programem
zobowiązań, w tym w szczególności z zobowiązań określonych w § 2 i § 3 Regulaminu.

2. W przypadku rażącego naruszenia przez Stowarzyszenie, z winy umyślnej, zobowiązań Stowarzyszenia określonych
w niniejszym Regulaminie, Spółka będzie uprawniona do rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Programie z powodu
takiego rażącego naruszenia Regulaminu przez Stowarzyszenie, poprzez doręczenie Stowarzyszeniu, pisemnego pod
rygorem nieważności, oświadczenia Spółki w tym przedmiocie, wskazującego w szczególności na dane rażące
naruszenie Regulaminu lub Umowy przez Stowarzyszenie będące przyczyną rezygnacji Spółki z  Programu
(„Rezygnacja z Winy Stowarzyszenia”). 

3. W przypadku Rezygnacji z Winy Stowarzyszenia Strony zwolnione są z obowiązku dalszej realizacji związanych
z Programem zobowiązań, w tym w szczególności z zobowiązań określonych w § 2 i § 3 Regulaminu.

4. W przypadku rażącego naruszenia przez Spółkę, z winy umyślnej, zobowiązań Spółki określonych w niniejszym
Regulaminie, Stowarzyszenie będzie uprawnione do wykluczenia Spółki z dalszego uczestnictwa w Programie poprzez
doręczenie Spółce pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia Stowarzyszenia w tym przedmiocie,
wskazującego w szczególności na dane rażące naruszenie Regulaminu lub Umowy przez Spółkę będące przyczyną
wykluczenia Spółki z Programu przez Stowarzyszenie („Wykluczenie z Winy Spółki”). 

5. Organizator jest ponadto uprawniony do Wykluczenia Spółki z Programu z Winy Spółki w przypadku powzięcia
informacji o wszczęciu przeciwko Spółce postępowania administracyjnego lub karnego albo o podjęciu lub
zastosowaniu przez GPW wobec Spółki środków przewidzianych Regulaminem ASO, z powodu naruszenia przez Spółkę
Obowiązków Informacyjnych lub naruszenia praw akcjonariuszy, a także w przypadku powzięcia uzasadnionych
wątpliwości co do zgodnej z prawem realizacji przez Spółkę Obowiązków Informacyjnych lub naruszenia praw
akcjonariuszy i nie przedstawienia przez Spółkę dostatecznych wyjaśnień rozwiewających te wątpliwości w terminie
3 dni roboczych od doręczenia Spółce żądania takich wyjaśnień przez Organizatora.

6. Wykluczenie Spółki, w przypadkach wskazanych w punkcie 5 wymaga uprzedniej zgody Rady Programowej. Zgoda ta
wydawana jest na zasadach określonych w Regulaminie Funkcjonowania Rady Programowej 

7. W przypadku Wykluczenia z Winy Spółki, Strony zwolnione są z obowiązku dalszej realizacji związanych z Programem
zobowiązań, w tym w szczególności z zobowiązań określonych w § 2 i § 3 Regulaminu, 

8. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej Umowa rozwiązuje się z dniem otrzymania przez Stowarzyszenie
pisemnego oświadczenia o Rezygnacji z Winy Stowarzyszenia.

9. W przypadku określonym w ust. 4 i 5 powyżej Umowa rozwiązuje się z dniem otrzymania przez Spółkę pisemnego
oświadczenia o Wykluczeniu z Winy Spółki.

10. W przypadku Dobrowolnej Rezygnacji lub Wykluczenia z Winy Spółki Stowarzyszenie ma prawo poinformować
publicznie o zakończeniu udziału Spółki w Programie, z podaniem przyczyn zakończenia udziału Spółki w Programie.

11. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie w sytuacji zakończenia udziału Spółki w Programie Spółka utraci
z dniem zakończenia udziału w Programie prawo do używania znaków graficznych, o których mowa w § 7 niniejszego
Regulaminu. 

§ 9.

Rozstrzyganie Sporów

Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, Umowy lub w związku z nim będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora

§ 10.

Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja dokonywane na podstawie lub w związku z Regulaminem lub Umową będą
uznawane za ważne i prawidłowo przekazane, jeżeli Stronie będącej adresatem zostaną one doręczone w formie
pisemnej – osobiście, kurierem lub listem poleconym albo w przypadku gdy Umowa lub Regulamin nie zastrzegają dla nich
formy pisemnej - wysłane faksem lub pocztą elektroniczną, na adresy Stron określone w Umowie do celów Zawiadomień.

§ 11.

Zastrzeżenia prawne

Udział w programie „10 na 10 komunikuj się skutecznie” a także wszelkie informacje publikowane w ramach niniejszego
programu oraz wszelkie prowadzone w związku z nim działania nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia
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Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). W szczególności program
„10 na 10 komunikuj się skutecznie” nie wskazuje żadnych konkretnych spółek w celach inwestycyjnych, ani nie zachęca
do inwestowania w instrumenty finansowe. W żadnym zakresie nie odnosi się do atrakcyjności inwestycyjnej biorących w
nim udział spółek, ich wycen, perspektyw rozwoju, czy wzrostu kursu ich akcji, bądź też jakichkolwiek innych wskaźników
mogących stanowić zalecenie ich kupna bądź sprzedaży. Stanowi on wyłącznie informację o  prowadzonej, aktywnej
komunikacji względem inwestorów indywidualnych i gotowości spełniania wysokich standardów w obszarze relacji
inwestorskich w sposób, który zapewnia inwestorom dostęp do kompletnej i rzetelnej informacji na temat spółki.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na
podstawie informacji publikowanych w związku z programem „10 na 10 komunikuj się skutecznie”.

§ 12.

Zmiany Niniejszego Regulaminu

1. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami oraz wszystkie jego zmiany łącznie z obowiązującym tekstem jednolitym
Regulaminu są dostępne publicznie na stronie internetowej Programu (www.10na10.pl).

2. Stowarzyszenie uprawnione jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym jego załączników w każdym czasie trwania
Programu.

3. Projekt zmiany Katalogu Działań wymaga uprzedniego przedstawienia Radzie Programowej celem jego zaopiniowania.
Rada Programowa wydaje opinię w przedmiocie zmiany Katalogu Działań na zasadach wskazanych z Regulaminie
Funkcjonowania Rady Programowej

4. Rada Programowa jest uprawniona do przedstawiania własnych propozycji zmian Katalogu Działań na zasadach
wskazanych w Regulaminie Funkcjonowania Rady Programowej. 

5. Zmiany Regulaminu i jego załączników, wchodzą w życie z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale,
w którym Stowarzyszenie ogłosiło zmiany w Regulaminie na stronie internetowej Programu (www.10na10.pl), nie
wcześniej jednak niż 30 dni po zawiadomieniu Spółki przez Stowarzyszenie faksem lub pocztą elektroniczną o ich
dokonaniu.

6. W przypadku gdy Spółka jest w okresie pierwszych czterech kwartałów kalendarzowych od dnia przystąpienia do
Programu, może oświadczyć na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o dokonaniu zmian w Regulaminie, że nie wyraża zgody na dokonane w Regulaminie zmiany, w takim przypadku
zmiany Regulaminu nie obowiązują Spółki do czasu zakończenia okresu pierwszych czterech kwartałów
kalendarzowych od dnia przystąpienia do Programu.

7. W pozostałych przypadkach Spółka, która nie wyraża zgody na dokonane w Regulaminie zmiany zobowiązana jest
pisemnie wypowiedzieć uczestnictwo w Programie na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o dokonaniu zmian w Regulaminie, ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia
w życie zmian w Programie. W przypadkach określonych w niniejszym ustępie w sytuacji zakończenia udziału Spółki w
Programie Spółka utraci z dniem zakończenia udziału w Programie prawo do używania znaków graficznych, o których
mowa w § 7 niniejszego Regulaminu. 

8. W razie nieskorzystania przez Spółkę z przepisów odpowiednio ust. 6 lub 7 powyżej uznaje się, że Spółka wyraziła
zgodę na dokonane w Regulaminie zmiany i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu w nowym brzmieniu,
w tym przyjmuje do stosowania, w razie ich zmiany, nowe brzmienie Katalogu Działań oraz Minimalnych Kryteriów
Programu.
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