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Raport 

z oceny stosowania przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. Zasad Ładu 

Korporacyjnego dla Athena Investmets Dom Maklerski S.A.   

w 2017 roku 

 

 I. Data rozpoczęcia i zakończenia przeglądu 

W dniach od 08.01.2018 r. do 9.01.2018 r. Dyrektor Zarządzający przeprowadził przegląd 

stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla Athena Investmets Dom Maklerski S.A.  (dalej: 

Zasady Ładu Korporacyjnego) w Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej: AIDM S.A.). 

Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią podstawową wytyczną w niniejszym zakresie oraz 

korespondują z postanowieniami Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych 

wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: Zasady Ładu 

Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych). 

AIDM S.A. zamieściła na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.aidm.pl/do-pobrania/ 

informację w sprawie stosowania przez AIDM S.A. Zasad ładu korporacyjnego przyjętą przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą AIDM S.A. 

 

 II. Cel i zakres przeglądu 

W celu wypełnienia wymogów określonych w § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 

Nadzorowanych, przeprowadzona została analiza stosowania przez AIDM S.A. w okresie od 

http://www.aidm.pl/do-pobrania/
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1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku Zasad ładu Korporacyjnego, ich stopnia implementacji 

i stosowania się do określonych w nich założeń.  

Przegląd odbył się zgodnie z założeniami zapisów sformułowanych w Zasadach Ładu 

Korporacyjnego, ma charakter cykliczny i dokonywany jest co najmniej raz do roku.  

 

 III. Metodyka przeprowadzenia przeglądu 

Przegląd prawny w zakresie oceny stosowania przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. Zasad 

Ładu Korporacyjnego w 2017 roku  przeprowadzono w oparciu o poniższą metodykę:  

1. Na podstawie obowiązujących procedur i schematów prowadzenia działalności pod 

kątem obowiązków sformułowanych w Zasadach Ładu Korporacyjnego dokonana 

została analiza charakteru i specyfiki działalności prowadzonej przez AIDM S.A. w 2017 r. 

Równolegle określono założenia i zastrzeżenia przyjęte na potrzeby Raportu.  

2. W oparciu o strukturę Zasad ładu Korporacyjnego określono poszczególne obszary 

stanowiące przedmiot analizy w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zakresu 

stosowania poszczególnych Zasad Ładu Korporacyjnego w działaniach. 

3. Według tak przyjętego schematu omówiono poszczególne zagadnienia stanowiące 

przedmiot tego przeglądu, co znalazło odzwierciedlenie w poszczególnych punktach 

raportu.  

4. Następnie poddano ocenie kolejne zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego, w zakresie w jakim 

znajdują one zastosowanie w prowadzonej przez AIDM S.A. działalności. 

5. W końcu, na podstawie analizy, o której mowa w ust. 2 powyżej sformułowano zalecenia 

określające zakres i sposób wdrożenia niezbędnych zmian w celu dostosowania 

prowadzonej przez AIDM S.A. działalności do zapisów wynikających z Zasad Ładu 

Korporacyjnego. 

 

IV. Analiza zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez AIDM S.A. w 2017 roku 

AIDM S.A., stosuje się do Zasad Ładu Korporacyjnego jako obowiązkowych wytycznych 

korespondujących z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w stopniu 

bardzo wysokim, jednakże nie można mówić o dostosowaniu w stopniu kompleksowym. 

Ustalono, że AIDM S.A. nie stosuje się do zasad określonych w: 
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▪ § 4 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego  

Tworząc strukturę organizacyjną lub dokonując w niej zmian należy zapewnić spójność, 

w szczególności ze statutem albo innym podstawowym aktem ustrojowym w sprawie 

utworzenia i funkcjonowania AIDM S.A. oraz sposobu działania jej organów.  

Powyższy wymóg odnoszący się do struktury organizacyjnej powinien być zachowany również 

w odniesieniu do innych dokumentów wewnętrznych związanych z organizacją 

i funkcjonowaniem poszczególnych komórek centrali, jednostek terenowych oraz stanowisk.  

 

UWAGI 

Zasadnym jest potraktowanie niniejszego niedostosowania jako odstąpienia od zasady w 

zakresie, w jakim dotyczy ona obowiązku zachowania § 4 ust. 3 przedmiotowych Zasad Ładu 

Korporacyjnego w odniesieniu do jednostek terenowych, ponieważ Spółka nie posiada 

jednostek terenowych. 

▪ § 7 ust. 5 Zasad Ładu Korporacyjnego 

AIDM S.A., gdy jest to uzasadnione liczbą akcjonariuszy, powinna dążyć do ułatwiania udziału 

wszystkim akcjonariuszom w zgromadzeniu akcjonariuszy  AIDM S.A. (w postaci 

elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego etc.). 

 

UWAGI 

W zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom 

w zgromadzeniu organu stanowiącego Spółki, między innymi poprzez zapewnienie możliwości 

elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, ponieważ 

struktura akcjonariatu AIDM S.A., z uwagi na ograniczony skład, nie wymaga stosowania 

ułatwień w postaci elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. 
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▪ § 16 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego 

Członek zarządu powinien powstrzymywać się od podejmowania aktywności zawodowej lub 

pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać 

negatywnie na jego reputację jako członka zarządu AIDM S.A 

UWAGI 

Pełnienie przez Członka Zarządu AIDM S.A. Piotra Mazur funkcji Członka Zarządu KF Domena 

Sp. z o.o. jako podmiotu świadczącego na rzecz AIDM S.A. usługi księgowe, było przedmiotem 

kontroli wewnętrznej, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości przy wyborze 

usługobiorcy. 

▪ § 28 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do pełnionej funkcji, a 

także adekwatne do skali działalności Spółki. Członkowie rady nadzorczej powołani do pracy 

w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do 

dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu 

UWAGI 

Ze względu na skalę działalności AIDM S.A. oraz przyjęte zasady polityki minimalizacji stałych 

kosztów działalności Członkowi Rady Nadzorczej za wyjątkiem jej Przewodniczącego nie 

otrzymują wynagrodzenia, pomimo aktywnego zaangażowania w swoją pracę. 

 

▪ § 38 Zasad Ładu Korporacyjnego 

AIDM S.A., zgodnie z powyższym zapisem powinna opracować i udostępnić klientom jasne 

i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg i reklamacji. W toku przeprowadzonej analizy, 

ustalono, że  w kontrolowanym okresie czasu AIDM S.A. nie posiadała regulacji wewnętrznej 

określającej zasady rozpatrywania skarg i reklamacji przez AIDM S.A., czego naturalną 

konsekwencją było nieudostępnienie jej treści na swojej stronie internetowej.  
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UWAGI 

Polityka postępowania ze skargami i reklamacjami w Athena Investments Dom Maklerski S.A. 

wprowadzona została Uchwałą Zarządu nr 6/01/2018 z dnia 02/01/2018 roku i będzie 

obowiązywać od dnia 31 stycznia 2018 roku.  

 

▪ § 53 Zasad Ładu Korporacyjnego 

1. AIDM S.A. powinna korzystać z dostępnych środków nadzoru korporacyjnego nad 

podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem 

zarządzania, w szczególności, gdy poziom zaangażowania w papiery wartościowe jest 

znaczny lub wymaga tego ochrona interesów klienta.  

2. AIDM S.A. zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste 

zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru 

korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących 

przedmiotem zarządzania.  

AIDM S.A. zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia klientom politykę 

stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i 

głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących 

UWAGI 

Ze względu na charakter strategii inwestycyjnych oferowanych przez AIDM S.A. oraz zakres 

wykorzystywanych w nich instrumentów finansowych, AIDM S.A. nie stosowała zasad 

opisanych w § 53 Zasad Ładu Korporacyjnego 

 

V. Ocena przeglądu 

W trakcie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu Zasad 

ładu Korporacyjnego.  

AIDM S.A., w okresie od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku stosowała się do założeń 

przyjętych w Zasadach Ładu Korporacyjnego.  
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W okresie czasu poddawanym analizie AIDM S.A. nie dokonała dodatkowych wyłączeń 

stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, ani nie zmieniła listy już istniejących wyłączeń do 

stosowania.  

 

      Katowice, dnia 15 styczeń 2018 roku 

 

 

 

OCENA RADY NADZORCZEJ 

 

Zgodnie z treścią §26 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny 

stosowania zasad wprowadzonych wyżej wymienionym dokumentem. Pomijając zasady, od 

których stosowania odstąpiono, wskazać należy, że Zarząd AIDM S.A. przyjął i dostosował się 

do ich przestrzegania w następujących elementach:  

 

1. Organizacja i struktura organizacyjna 

Instytucja nadzorowana posiada przejrzystą i adekwatną do skali prowadzonej działalności 

gospodarczej strukturę organizacyjną, w której zakres obowiązków są odpowiednio 

przypisane i podzielone. Struktura została określona tak, by nie zachodziły wątpliwości co do 

zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk i sekcji.  

2. Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej 

Instytucja nadzorowana działa w interesie wszystkich udziałowców, biorąc pod uwagę ich 

interesy, o ile nie są one sprzeczne z interesami instytucji nadzorowanej. Zapewnia także 

jednakowy, właściwy dostęp do podstawowych informacji i zapewnia ich rzetelność.  
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3. Organ zarządzający 

Organ zarządzający jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie 

działalnością nadzorowanej instytucji, w której bierze pod uwagę przede wszystkim jej 

bezpieczeństwo kierując się przy tym zasadami określonymi w przepisach prawa. 

4. Polityka wynagradzania 

Wynagrodzenia ustalane są adekwatnie do sytuacji finansowej instytucji nadzorowanej i do 

pełnionej funkcji. 

5. Polityka informacyjna 

Polityka informacyjna instytucji nadzorowanej opiera się na ułatwieniu równego dostępu do 

wszystkim zainteresowanym i jest udostępniana na stronie internetowej instytucji.  

6. Działalność promocyjna i relacje z klientami 

Reklamy produktu lub usługi oferowanej przez instytucję nadzorowaną są rzetelne i w sposób 

jasny wskazują jakiego produktu dotyczą. Instytucja nadzorowana prowadzi zorganizowaną 

formę rozpatrywania skarg i reklamacji klientów. Zasady zostały określone w Polityce 

postępowania ze skargami i reklamacjami klienta.  

7. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne  

System kontroli wewnętrznej w instytucji nadzorowanej obejmuje wszystkie szczeble w 

strukturze organizacyjnej instytucji. Praca audytu oparta jest na ściśle określonych zasadach 

zawartych w Polityce postępowania ze skargami i reklamacjami klienta. Zakres obowiązków 

pracownika audytu zapewnia niezależność wykonywania zadań w tym zakresie. We wszystkich 

wymienionych elementach AIDM S.A. dostosował swoje działania do wymagań 

uwzględnionych w Zasadach Ładu Korporacyjnego. 
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Rada Nadzorcza mając na uwadze wyniki powyższych analiz, stosowania przez AIDM S.A. w 

2017 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz sposobu 

wypełniania przez AIDM S.A. obowiązków wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego, ocenia 

działania AIDM S.A. pozytywnie, jako adekwatne i zgodne z wymogami tych przepisów. 

 

 

 

 

     Katowice , dnia 31.01.2018 


