IDENTYFIKACJA INFORMACJI POUFNEJ
Czy to jest informacja poufna?
Nie
wiem

Tak

Nie

Sprawdź, czy Twoja polityka informacyjna
wymaga publikacji tej informacji
Tak

Nie mam polityki informacyjnej

Nie

Przeprowadź analizę dwóch aspektów
Czy informacja wskazuje na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie
oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie
oczekiwać, że będzie miało miejsce, oraz czy informacja ta jest w wystarczającym
stopniu szczegółowa, aby można było wyciągnąć z niej wnioski co do prawdopodobnego
wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów ﬁnansowych lub
powiązanych instrumentów pochodnych?

Czy informacja jest precyzyjna?
tak
Czy jest to informacja,
którą racjonalny inwestor
prawdopodobnie
wykorzystałby, opierając
się na niej w części
przy podejmowaniu swych
decyzji inwestycyjnych?

Czy informacja
miałaby
prawdopodobnie
znaczący wpływ?

nie wiem

nie

tak
nie wiem
nie

Zweryﬁkuj względem dokumentacji analitycznej sporządzonej na potrzeby stworzenia
polityki informacyjnej

Z dokumentacji
analitycznej
wynika, że ta
informacja
powinna być
uznana za
informację poufną

Nie mam żadnej
dokumentacji
analitycznej
wykonanej na
potrzeby
stworzenia polityki
informacyjnej

Z dokumentacji
analitycznej nie
wynika, czy ta
informacja
powinna być
uznana za
informację poufną

Z dokumentacji
analitycznej
wynika, że ta
informacja nie
powinna być
uznana za
informację poufną

Zdecyduj, co zrobisz

Opublikuj informację
niezwłocznie i jednocześnie
zachowaj dokumentację
argumentacji swojej decyzji
z datą pewną

Publikuj ryzykując
możliwe sankcje
z tytułu manipulacji

member of

Niniejsza infograﬁka ma charakter
informacyjno-edukacyjny, autorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za
decyzje podjęte na podstawie
zawartych w niej treści

Nie publikuj ryzykując
możliwe sankcje z tytułu
manipulacji, niepodania
informacji poufnej do
publicznej wiadomości
oraz wykorzystania
informacji poufnej

Nie publikuj informacji
i jednocześnie zachowaj
dokumentację argumentacji
swojej decyzji
z datą pewną
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