
Raport z oceny stosowania zasad wprowadzonych przez Zasady ładu 

korporacyjnego dla Athena Investmets Dom Maklerski S.A. 

 

 I. Data rozpoczęcia i zakończenia weryfikacji  

W dniach od 08.01.2017 r. do 10.01.2017 r. Dyrektor Zarządzający przeprowadził weryfikację 

stosowania zasad wprowadzonych przez Zasady ładu korporacyjnego dla Athena Investmets Dom 

Maklerski S.A.  (dalej: „Zasady”) w Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej: „AIDM S.A.”). 

 II. Cel, charakter i temat weryfikacji 

Weryfikacja odbyła się zgodnie z założeniami zapisów sformułowanych w Zasadach. Weryfikacja ma 

charakter cykliczny i dokonywana jest co najmniej raz do roku. Celem przeprowadzonej weryfikacji 

było sprawdzenie prawidłowości postępowania AIDM S.A. pod kątem obowiązujących Zasad, ich 

stopnia implementacji i stosowania do określonych w nich założeń. 

 III. Przeprowadzone czynności kontrolne i wyniki kontroli 

 W toku kontroli Dyrektor Zarządzający  przeprowadził następujące czynności weryfikacyjne: 

 weryfikacja obowiązujących procedur i schematów prowadzenia działalności pod kątem 

obowiązków sformułowanych w Zasadach,  

Stan faktyczny  

W toku kontroli ustalono co następuje: 

 AIDM S.A. przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla Athena Investmets Dom 

Maklerski S.A.”  w dniu 04.12.2014 roku.  

 AIDM S.A. zamieścił na stronie internetowej 

http://aidm.pl/images/download/ZASADY_LADU_KORPORACYJNEGO_dla_AIDM.pdf 

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

Investmets Dom Maklerski S.A przyjętą przez Zarząd i Radę Nadzorczą AIDM S.A.  

 AIDM S.A. nie stosuje w swojej działalności następujących założeń: 

Paragraf Treść zasady Komentarz 

§ 16 ust. 3 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.  
 

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 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej 
powinno być adekwatne do pełnionej funkcji, a 

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



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.  
 

polityki minimalizacji stałych 
kosztów działalności Członkowi 
Rady Nadzorczej za wyjątkiem jej 
Przewodniczącego nie otrzymują 
wynagrodzenia, pomimo 
aktywnego zaangażowania w 
swoją pracę. 

§ 53 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.  

3. 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.  

 

Ze względu na charakter strategii 
inwestycyjnych oferowanych 
przez AIDM S.A. oraz zakres 
wykorzystywanych w nich 
instrumentów finansowych, AIDM 
S.A. nie stosowało zasad 
opisanych w § 53 Zasad 

 

Wyniki weryfikacji  

W trakcie przeprowadzonej weryfikacji nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości. AIDM S.A. 

stosował się w badanym przedziale czasu do założeń Zasad. W trakcie badanego okresu AIDM S.A. nie 

dokonał dodatkowych wyłączeń stosowania Zasad, ani nie zmienił listy już istniejących wyłączeń do 

stosowania, o której mowa w powyższej tabeli. 


