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R e g u l a m i n 

zarządzania konfliktami interesów w Athena Investments Dom Maklerski S.A. 

wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 04/10/2018 z dnia  30.10.2018 roku, obowiązuje od dnia  12.11.2018 roku 

 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 

w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 

dyrektywy (Dz. U. UE L 87 z 31.3.2017); 

2. Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy; 

3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm 

inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. 2017r. poz.855); 

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w 

art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2015, poz. 878 z późn. zm.); 

5. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

wprowadza się Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Athena Investments Dom Maklerski S.A. 

 

§ 1 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia, każdorazowo należy rozumieć: 

1. Regulamin - Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Athena Investments Dom Maklerski S.A.; 

2. Ustawa o Obrocie - ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi; 

3. AIDM S.A. - Athena Investments Dom Maklerski S.A.; 

4. Pracownik - osoba pozostającą z AIDM S.A. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; 

5. Osoba Powiązana - osobę  powiązaną z Athena Investments Dom Maklerski S.A. w szczególności:  

a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów firmy AIDM S.A. oraz akcjonariusza AIDM S.A.; 

b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z AIDM S.A.; 

c) osobę fizyczną, która jest agentem AIDM S.A.; 

d) osobę fizyczną wykonującą czynności przekazane przez AIDM S.A. zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy o Obrocie; 

e) dyrektora, wspólnika, osobę na stanowisku równorzędnym albo osobę kierującą działalnością: 

- agenta AIDM S.A., w przypadku gdy agentem AIDM S.A. jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 

- podmiotu wykonującego czynności przekazane przez AIDM S.A. zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy o Obrocie, w 

przypadku gdy podmiot ten jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

f) dyrektora, wspólnika, osobę na stanowisku równorzędnym albo osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: 

- agenta AIDM S.A., w przypadku gdy agentem AIDM S.A. jest osoba prawna; 

- podmiotu wykonującego czynności przekazane przez AIDM S.A. zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy o Obrocie, w 

przypadku gdy podmiot ten jest osobą prawną; 

g) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z: 

- podmiotem, o którym mowa w lit. e tiret pierwsze lub lit. f tiret pierwsze, o ile bezpośrednio uczestniczy ona w świadczeniu usług i wykonywaniu 

działalności inwestycyjnej  przez AIDM S.A.; 

- podmiotem, o którym mowa w lit. e tiret drugie lub lit. f tiret drugie, o ile bezpośrednio uczestniczy ona w wykonywaniu czynności przekazanych 

przez AIDM S.A. w związku z wykonywanymi przez AIDM S.A. usługami i działalnością inwestycyjną; 

6. Konflikt Interesów  -  sprzeczność pomiędzy interesem AIDM S.A., Osób Powiązanych z AIDM S.A. i obowiązkiem działania przez AIDM S.A. w sposób 

rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane AIDM S.A. okoliczności których istnienie może zagrozić lub zaszkodzić 

interesom jednego lub kilku Klientów AIDM S.A; 

7. Rejestr Konfliktów Interesów - rejestr rodzajów usług inwestycyjnych, usług dodatkowych oraz działalności inwestycyjnej, w tym wykonywanej przez AIDM 

S.A. we własnym imieniu i na swoją rzecz oraz wykonywanej przez inny podmiot w imieniu lub na rzecz AIDM S.A., w związku z którymi powstał lub może 

powstać (w przypadku usług i działalności będących w toku) konflikt interesów połączony z zagrożeniem dla interesów jednego Klienta lub kilku Klientów; 

8. Partner  - krajowa lub zagraniczna firma inwestycyjna (uprawniona do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art.117 Ustawy o 

Obrocie) prowadząca Rachunki Inwestycyjne objęte Umową, wykonująca zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynkach krajowych i 

zagranicznych na rachunek dającego zlecenie, oraz przechowująca i dokonująca wyceny tych instrumentów finansowych;  

9. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła z AIDM S.A. 

Umowę, bądź z którą AIDM S.A. ma zamiar zawrzeć Umowę; 

10. Umowa - Umowa o Zarządzanie Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zawarta pomiędzy AIDM S.A., 

a Klientem; 

11. Rachunek Inwestycyjny - rachunek papierów wartościowych i związany z nim rachunek pieniężny służący do jego obsługi lub inny rejestr lub rachunek, 

na którym zapisywane są instrumenty finansowe, prowadzony przez Partnera AIDM S.A. 

12. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o 

których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych(Dz.U. 2018 poz. 1112) 
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13. Zachęty – należy przez to rozumieć:  

1) wynagrodzenie, opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub od osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane 

Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;  

2) wynagrodzenie, opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, takich jak koszty przechowywania, opłaty za 

rozliczanie i wymianę, składki regulacyjne lub opłaty prawne, które z uwagi na ich charakter nie powodują konfliktów z obowiązkami firmy 

inwestycyjnej w zakresie działania uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów;  

3) drobne korzyści niepieniężne, które mogą zwiększyć jakość usługi świadczonej Klientowi i których, sądząc po ich wielkości i charakterze, nie można 

uważać za czynniki wpływające negatywnie na przestrzeganie przez firmę inwestycyjną jej obowiązku działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem 

klienta, pod warunkiem, że zostały wyraźnie ujawnione Klientowi w kompleksowy, dokładny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o 

świadczenie danej usługi maklerskiej, mogą być one opisane w sposób ogólny, 

4) wynagrodzenie, prowizję lub jakiekolwiek korzyści pieniężne lub niepieniężne, wypłacane lub przekazywane przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 

działającą w imieniu osoby trzeciej w związku ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem na rzecz klientów, inne niż wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 13 

ppkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że: 

a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta; 

b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez firmę inwestycyjną w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z 

zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klienta 

c) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym ich istnienie, charakter i wysokość lub– w przypadku gdy 

wysokość nie może zostać oszacowana – metoda obliczania tej wysokości została przekazana Klientowi w kompleksowy, dokładny i zrozumiały 

sposób przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej,. 

 

Pojęcia i określenia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w Ustawie o Obrocie. 

 

§ 2 

1. Przez Konflikt Interesów w odniesieniu do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, rozumie się 

znane AIDM S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem:  

1) AIDM S.A. lub Osoby Powiązanej a obowiązkiem działania przez AIDM S.A. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu 

Klienta,  

2) AIDM S.A. lub Osoby Powiązanej a Klientem lub grupą Klientów w ramach danego portfela, zarządzanego przez AIDM S.A.,  

3) grupy Klientów, a innym Klientem w ramach danego portfela inwestycyjnego  

4) grupy Klientów inwestujących w ramach danego portfela, a grupy Klientów inwestujących w ramach innego portfela,  

5) indywidualnych Klientów AIDM S.A. 

2. Konflikt w szczególności może powstać, gdy AIDM S.A.,  Pracownik lub inna Osoba Powiązana z AIDM S.A:  

1) może uzyskać zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta;  

2) ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta lub transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta i jest on rozbieżny z interesem 

Klienta;  

3) posiada powody natury finansowej lub innej, aby ponad interes danego przedkładać interes innego Klienta lub grupy Klientów AIDM S.A.;  

4) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;  

5) otrzymuje lub otrzymają od osoby innej niż dany Klient, w związku z usługą świadczoną na rzecz tego Klienta, zachętę w postaci korzyści pieniężnych 

lub niepieniężnych lub usług.  

3. Następujące okoliczności w odniesieniu do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych powodują 

lub mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów połączony z zagrożeniem dla interesów jednego lub kilku Klientów: 

1) potencjalne ponoszenie nadmiernego ryzyka w celu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu; 

2) zawieranie transakcji na rachunek własny przez Osoby Powiązane z AIDM S.A.; 

3) przyjęcie przez AIDM S.A. korzyści finansowych od Klienta, Partnera lub innego podmiotu, z którym AIDM S.A. prowadzi współprace w związku z 

wykonywaniem czynności maklerskich na rzecz swoich Klientów; 

4) zawieranie przez AIDM S.A. transakcji w ramach zarządzania jednym portfelem mając jednocześnie dostęp do informacji o zleceniach lub inwestycjach 

w ramach zarządzania drugim portfelem. 

4. Proces identyfikacji Konfliktu Interesów obejmuje całą działalność AIDM S.A. ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) roli AIDM S.A. jako podmiotu świadczącego usługi zarządzania portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych;  

2) interesu Klienta  jako odbiorcy usługi zarządzania portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 

5. AIDM S.A. stosuje następujące metody zarządzania Konfliktami Interesów, powstałymi lub mogącymi powstać w szczególności na skutek wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej: 

1) stosowanie „Chińskich murów” - aby zapobiegać wymianie lub kontrolować wymianę informacji między osobami zaangażowanymi, które uczestniczą 

w działalności związanej z ryzykiem wystąpienia Konfliktu Interesów, w przypadku gdy taka wymiana informacji może zaszkodzić interesom jednego 

lub kilku klientów, w ramach AIDM S.A. funkcjonują wewnętrzne ograniczenia i bariery w przekazywaniu informacji – tj. zasady, procedury i fizyczne 

rozwiązania mające na celu zabezpieczenie informacji oraz zapobieganie nieuzasadnionemu ich przepływowi bądź niewłaściwemu ich wykorzystaniu; 

2) stosowanie regulacji dotyczących przyjmowania Zachęt, o których mowa w § 8 poniżej; 

3) odmowa działania – jeżeli AIDM S.A. nie jest w stanie rozsądnie zarządzać Konfliktem Interesów lub uniemożliwiają mu to ograniczenia prawne lub 

regulacyjne, wówczas AIDM S.A. odmawia podjęcia działania powodującego lub mogącego powodować Konflikt Interesów oraz informuje Klienta o 
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przyczynach niepodjęcia działań na jego rzecz wskazując istotę i źródło Konfliktu Interesów. Informacja przekazywana jest Klientowi przy użyciu 

trwałego nośnika informacji;  

4) podjęcie działania z zachowaniem pierwszeństwa interesów Klienta nad interesem własnym AIDM SA,  Pracownika  lub Osoby Powiązanej oraz w 

sposób uniemożliwiający uprzywilejowanie zleceń Osób Powiązanych w stosunku do zleceń Klientów oraz wykorzystywanie do transakcji Osób 

Powiązanych informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi – wprowadzenie przez ADIM S.A. regulacji dotyczących 

zasad inwestowania na własny rachunek przez Osoby Powiązane; 

5) podjęcie działania z zachowaniem równego traktowania Klientów; 

6) ujawnianie Konfliktu Interesów, z uwzględnieniem postanowień § 7 Regulaminu konfliktów, który precyzuje tryb, w jakim ujawniane są konflikty 

interesów.  

6. Za bieżące monitorowanie działalności AIDM S.A. pod kątem możliwości wystąpienia Konfliktu Interesów odpowiada Dyrektor Departamentu Nadzoru i 

Kontroli Wewnętrznej. 

7. Sprawując obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 5, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej: 

1) zapewnia oddzielny nadzór nad Osobami Powiązanymi wykonującymi w ramach swoich podstawowych zadań działalność na rzecz i w imieniu Klientów 

lub świadczą usługi na rzecz Klientów, których interesy mogą ze sobą kolidować, lub którzy w inny sposób reprezentują różne, potencjalnie sprzeczne 

interesy, w tym interesy AIDM S.A., w szczególności poprzez prowadzenie listy restrykcyjnej imiennej, o której mowa w Regulaminie inwestowania 

przez osoby powiązane z Athena Investments Dom Maklerski S.A. lub na ich rachunek w instrumenty finansowe, weryfikację wymiany informacji, w 

tym informacji poufnych, prowadząc Rejestr Konfliktów Interesów oraz analizując i monitorując przeprowadzanie transakcji własnych przez Osoby 

Powiązane; 

2) zapobiega istnieniu bezpośrednich powiązań pomiędzy wynagrodzeniami Osób Powiązanych wykonujących głównie jeden typ działalności, a 

wynagrodzeniem innych Osób Powiązanych, które wykonują głównie inny typ działalności, lub dochodami generowanymi przez takie inne osoby, gdy 

w związku z tymi dwoma rodzajami działalności może powstać Konflikt Interesów, w szczególności poprzez monitorowanie przyjmowania Zachęt, o 

których mowa w § 8 poniżej; 

3) eliminuje lub ogranicza wywieranie niepożądanego wpływu jakichkolwiek osób na sposób wykonywania przez Osoby Powiązane usług lub działań 

inwestycyjnych i dodatkowych związanych z prowadzeniem przez AIDM S.A. działalności maklerskiej; 

4) eliminuje lub ogranicza przypadki jednoczesnego bądź bezpośrednio po sobie następującego uczestniczenia przez tę samą Osobę Powiązaną czynności 

związanych z różnymi usługami świadczonymi przez AIDM S.A., jeżeli uczestnictwo takie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość właściwego 

zarządzania Konfliktami Interesów, w szczególności stosując postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Athena Investments Dom Maklerski S.A. do 

zapewniania nadzoru nad takim sposobem wykonywania czynności,  zobowiązany jest Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej.  

 

§ 3 

1. Rejestr Konfliktów Interesów jest prowadzony przez Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej. 

2. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej prowadzi dodatkowo rejestr zdarzeń uznanych za Konflikt Interesów. 

3. Wpis do rejestru zdarzeń uznanych za Konflikt Interesów obejmuje: 

1) datę wystąpienia zdarzenia; 

2)  charakter zdarzenia; 

3) dokładny opis zdarzenia; 

4) osoby objęte Konfliktem Interesów; 

5) sposób rozwiązania Konfliktu Interesów. 

4. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zarządowi AIDM S.A. projektu nowego Rejestru 

Konfliktu Interesów, jeżeli podczas działalności AIDM S.A. wystąpią zdarzenia prowadzące do Konfliktu Interesów, o których mowa w §3 ust.3, a 

nieuwzględnione dotychczas w uogólnionej postaci w Rejestrze Konfliktu Interesów. 

5. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej nie rzadziej niż raz do roku przekazuje kierownictwu wyższego szczebla pisemne sprawozdania 

dotyczące rejestru i wpisanych do niego zdarzeń. 

 

§ 4 

1. W przypadku powstania Konfliktu Interesów w AIDM S.A., gdy skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne wprowadzone przez AIDM S.A. w celu 

zapobiegania Konfliktom Interesów lub zarządzania nimi nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów 

Klienta nie występowało, AIDM S.A. ujawnia Klientowi ogólny charakter lub źródła Konfliktów Interesów oraz działania podjęte w celu ograniczenia ryzyka 

wystąpienia szkody dla interesów Klienta. 

2. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów zidentyfikowanego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych  przez  Pracownika, jest on zobowiązany 

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej. 

3. W przypadku zidentyfikowania rzeczywistego lub potencjalnego Konfliktu Interesów Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej wyznacza 

pracownika, który dokonuje analizy przypadku.  

4. Po dokonaniu analizy wystąpienia rzeczywistego lub potencjalnego Konfliktu Interesów Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej w razie 

konieczności zgłasza go wraz z proponowanymi metodami zarządzania tym konfliktem Zarządowi AIDM S.A. 

5. Zarząd AIDM S.A., po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w §4 ust. 2, podejmuje decyzje zmierzające do:  

1) zaimplementowania odpowiednich metod zarządzania konfliktem; 

2) usunięcia Konfliktu Interesów; 

3) ujawnienia Konfliktu Interesów, w tym decyzje dotyczące sposobu ujawnienia Konfliktu Interesów; 

4) wpisaniu zdarzenia do rejestru zdarzeń uznanych za Konflikt Interesów, o którym mowa w § 3 ust.3. 
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§ 5 

1. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych AIDM S.A. oraz Osoby Powiązane zobowiązani są do:  

1) przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu; 

2) identyfikowania okoliczności, które składają się na lub mogą przyczynić się do powstania Konfliktu Interesów; 

3) zgłaszania Konfliktu Interesów Dyrektorowi Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej w celu podjęcia odpowiednich działań zarządczych;  

4) przestrzegania zaleceń Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej w zakresie zarządzania Konfliktem Interesów; 

5) zapoznania się Rejestrem Konfliktów Interesów, a w szczególności z listą potencjalnych Konfliktów Interesów wraz ze sposobami zarządzania tymi 

Konfliktami Interesów. 

2. Dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych AIDM S.A. zobowiązani są do bieżącego monitorowania i zarządzania Konfliktami Interesów w ramach 

swoich obszarów odpowiedzialności.  

3. Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej w ramach swoich zadań wspiera wszystkie jednostki organizacyjne AIDM S.A. w przeciwdziałaniu, 

monitorowaniu oraz zarządzaniu Konfliktem Interesów.  

 

§ 6 

W celu zapobieżenia Konfliktom Interesów wszyscy Pracownicy AIDM S.A. oraz Osoby Powiązane zobowiązane są do przestrzegania wszelkich adekwatnych 

polityk i procedur AIDM S.A., a także zaleceń Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej w zakresie monitorowania i zarządzania Konfliktami Interesów w 

ramach poszczególnych obszarów odpowiedzialności AIDM S.A. 

 

§ 7 

1. W przypadku stwierdzenia przez AIDM S.A. istnienia Konfliktu Interesów związanego ze świadczeniem danej usługi na rzecz Klienta, będącej przedmiotem 

umowy o świadczenie usług maklerskich i regulaminu prowadzenia tej usługi, gdzie zastosowane przez AIDM S.A. regulacje i procedury wewnętrzne nie są w 

stanie bezwzględnie zapewnić, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta:  

1) AIDM S.A. przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich informuje Klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków 

przekazu o istnieniu Konfliktu Interesów, a Klient potwierdza otrzymanie od AIDM S.A. takiej informacji; 

2) AIDM S.A. uzależnia podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich z Klientem od potwierdzenia przez Klienta – w formie odrębnego 

oświadczenia lub bezpośrednio poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich – wyraźnej woli zawarcia umowy przez Klienta pomimo 

istnienia Konfliktu Interesów;  

2. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usług  AIDM S.A. jest obowiązana poinformować klienta o 

konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeni. AIDM S.A. powstrzymuje się od świadczenia usług do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia 

klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.  

3. Przy ujawnianiu informacji, o której mowa w §7 ust. 1 pkt. 1, jasno wskazuje się, że rozwiązania organizacyjne i administracyjne ustanowione przez AIDM 

S.A. w celu zapobieżenia temu konfliktowi lub zarządzania nim nie są wystarczające do zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów 

Klienta nie występowało. Ujawniana informacja zawiera szczegółowy opis Konfliktów Interesów powstających przy świadczeniu usług inwestycyjnych lub 

dodatkowych, z uwzględnieniem charakteru Klienta, któremu informacja jest ujawniana. W opisie tym wyjaśnia się ogólny charakter i źródła Konfliktów 

Interesów, a także ryzyko grożące Klientowi wskutek Konfliktów Interesów oraz kroki podjęte w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu 

wystarczającego stopnia szczegółowości pozwalającego temu Klientowi podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do usługi inwestycyjnej lub dodatkowej, w 

tym co do zawarcia umowy z AIDM S.A., w kontekście, w którym te Konflikty Interesów się pojawiają. 

4. W szczególności, po zawarciu umowy z Klientem, gdy nie uda się zapobiec wystąpieniu Konfliktu Interesów między Klientem a AIDM S.A., oraz AIDM S.A. 

nie otrzyma od Klienta oświadczenia, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt. 2, AIDM S.A. powstrzymuje się od świadczenia na rzecz Klienta usługi, której dotyczy 

Konflikt Interesów.  

5. AIDM S.A. wznawia świadczenie usługi, o której mowa w §7 ust. 4 niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta podpisanego oświadczenia, o którym mowa w §7 

ust. 1 pkt. 2.  

6. AIDM S.A. jest zobowiązany do poinformowania Klienta. o którym mowa w §7 ust. 4, o stwierdzonym Konflikcie Interesów niezwłocznie po jego 

zidentyfikowaniu.  

 

§ 8 

1. Przyjmowanie lub przekazywanie Zachęt poza standardowymi opłatami i prowizjami wyszczególnionymi w Regulaminie jest poprzedzone weryfikacją 

dopuszczalności przyjmowania lub przekazywania tego świadczenia w świetle §8 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Członkowie Zarządu AIDM S.A., 

Dyrektor Zarządzający lub dyrektorzy jednostek organizacyjnych zamierzający wprowadzić Zachęty związane ze świadczonymi usługami maklerskimi, są 

zobowiązani do uprzedniego przedstawienia propozycji stosowania danych Zachęt, Dyrektorowi Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej w celu 

wydania opinii pod kątem zgodności przyjmowania i przekazywania danej Zachęty z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz niniejszego Regulaminu, a 

także pod kątem możliwości wystąpienia Konfliktu Interesów. 

2. Weryfikacja dopuszczalności przyjmowania lub przekazywania danego świadczenia polega w szczególności na ustaleniu, czy dane świadczenie spełnia 

warunki wyszczególnione w § 1 pkt 13 Regulaminu, a ponadto czy przyjęcie lub przekazanie świadczenia pozwala AIDM działać uczciwie, sprawiedliwie, 

profesjonalnie i zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klienta. 

3. Weryfikację, o której mowa w ust.1, przeprowadza Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej na wniosek Zarządu, Dyrektora Zarządzającego 

bądź dyrektora jednostki organizacyjnej AIDM S.A. 

4. Na podstawie informacji, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej dokonuje 

klasyfikacji Zachęt stosowanych w AIDM S.A. do następujących grup:  
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a. Zachęta I – § 1 pkt. 13 ppkt 1)  Regulaminu, 

b. Zachęta II – § 1 pkt. 13 ppkt 2)  Regulaminu, 

c. Zachęta III – §1 pkt. 13 ppkt 3)  Regulaminu, 

d. Zachęta IV – §1 pkt. 13 ppkt 4)  Regulaminu. 

5. Po przeprowadzeniu analizy dopuszczalności przyjmowania lub przekazywania danego świadczenia Dyrektor Departamentu Nadzoru I Kontroli Wewnętrznej 

wnosi do Zarządu AIDM S.A. o dopuszczenie lub odrzucenie możliwości przyjmowania lub przekazywania danego świadczenia. 

6. Zarząd AIDM S.A. może w formie uchwały zezwolić na przyjmowanie lub przekazywanie danego świadczenia jedynie w przypadku pozytywnej weryfikacji 

dopuszczalności przyjmowania lub przekazywania danego świadczenia dokonanej przez Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli. 

7. AIDM S.A. nie przyjmuje żadnych korzyści niepieniężnych, które nie kwalifikują się jako dopuszczalne drobne korzyści niepieniężne określone w §1 pkt. 13 

ppkt 3)  Regulaminu. 

8. Wynagrodzenie, prowizję lub korzyść niepieniężną uznaje się za mające na celu podniesienie jakości odpowiedniej usługi świadczonej na rzecz klienta, jeżeli 

spełnione są wszystkie następujące warunki:  
a) są uzasadnione świadczeniem usługi dodatkowej lub usługi wyższego stopnia na rzecz odpowiedniego Klienta, która jest proporcjonalna do poziomu 

otrzymanych zachęt, jak na przykład: 

(i) świadczenie usługi zależnego doradztwa inwestycyjnego dotyczącej szerokiego zakresu odpowiednich instrumentów finansowych oraz dostępu do 

tych instrumentów, w tym odpowiedniej liczby instrumentów pochodzących od dostawców produktów będących osobami trzecimi, którzy nie są 

ściśle związani z firmą inwestycyjną 

(ii) świadczenie usługi zależnego doradztwa inwestycyjnego w połączeniu z zaoferowaniem klientowi przeprowadzanej co najmniej raz do roku oceny 

stałej adekwatności instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji klienta albo w połączeniu z inną bieżącą usługą, która 

prawdopodobnie będzie wartościowa dla klienta, taką jak doradztwo w zakresie proponowanej optymalnej alokacji aktywów klienta; lub 

(iii) zapewnienie dostępu, po konkurencyjnej cenie, do szerokiego zakresu instrumentów finansowych, które prawdopodobnie spełniają potrzeby 

klienta, w tym do odpowiedniej liczby instrumentów pochodzących od dostawców produktów będących osobami trzecimi, którzy nie są ściśle 

związani z firmą inwestycyjną, wraz albo z zapewnieniem narzędzi o wartości dodanej, takich jak obiektywne narzędzia informacyjne pomagające 

danemu klientowi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub umożliwiające danemu klientowi monitorowanie, modelowanie i dostosowanie 

zakresu instrumentów finansowych będących przedmiotem jego inwestycji, albo z udostępnianiem okresowych sprawozdań na temat wyników 

oraz kosztów i opłat związanych z instrumentami finansowymi 

b) nie przynoszą bezpośredniej korzyści firmie będącej odbiorcą, jej udziałowcom lub pracownikom, nie przynosząc przy tym wymiernej korzyści danemu 

Klientowi; 

c) są uzasadnione przynoszeniem bieżącej korzyści danemu Klientowi w związku z bieżącą Zachętą. 

9. Wynagrodzenia, prowizji lub korzyści niepieniężnej nie uznaje się za dopuszczalne, jeżeli świadczenie odpowiednich usług na rzecz Klienta jest stronnicze lub 

zostaje zakłócone w wyniku wynagrodzenia, prowizji lub korzyści niepieniężnej. AIDM S.A. zwraca klientom wszelkie wynagrodzenia, prowizje lub korzyści 

pieniężne zapłacone lub przekazane przez osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej w związku z usługami świadczonymi na rzecz tego 

Klienta w jak najkrótszym możliwym terminie po ich otrzymaniu. Wszystkie wynagrodzenia, prowizje lub korzyści pieniężne otrzymane od osób trzecich w 

związku ze świadczeniem usług w zakresie zarządzania portfelem są przekazywane Klientowi w pełnej kwocie. 

10. AIDM S.A. ustanawia i wdraża zasady, które gwarantują, że wszelkie wynagrodzenia, prowizje lub korzyści pieniężne zapłacone lub przekazane przez osobę 

trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej w związku ze świadczeniem usług z zakresu zarządzania portfelem zostają przypisane i przekazane 

każdemu indywidualnemu Klientowi. 

11. AIDM S.A. informuje klientów o przekazanych im wynagrodzeniach, prowizjach lub innych korzyściach pieniężnych, na przykład poprzez przekazywanie 

klientom okresowych zestawień sprawozdawczych. Firmy inwestycyjne ujawniają klientowi następujące informacje w związku z wszelkimi płatnościami lub 

korzyściami otrzymanymi od osób trzecich lub dokonanymi na rzecz osób trzecich: 

a) przed rozpoczęciem świadczenia odpowiedniej usługi inwestycyjnej lub dodatkowej 

b) jeżeli na podstawie oceny ex ante firma inwestycyjna nie była w stanie ustalić kwoty otrzymanej lub dokonanej płatności lub korzyści i zamiast tego 

ujawniła klientowi sposób obliczenia tej kwoty, firma przekazuje również klientom informacje dotyczące dokładnej kwoty otrzymanej lub dokonanej 

płatności lub korzyści na zasadzie ex post; oraz 

c) co najmniej raz do roku, dopóki firma inwestycyjna otrzymuje (bieżące) zachęty w związku z usługami inwestycyjnymi świadczonymi na rzecz 

odpowiednich klientów, firma inwestycyjna indywidualnie informuje swoich klientów o faktycznych kwotach otrzymanych lub dokonanych płatności 

lub korzyści. 

12. Następujące Zachęty kwalifikują się jako dopuszczalne drobne korzyści niepieniężne wyłącznie wówczas, gdy mają postać:  

a) informacji lub dokumentów dotyczących instrumentu finansowego lub usługi inwestycyjnej, mających charakter ogólny albo zindywidualizowany, by 

odzwierciedlić sytuację indywidualnego klienta 

b) materiałów w formie pisemnej otrzymanych od osoby trzeciej, które emitent korporacyjny lub potencjalny emitent korporacyjny zamówił i opłacił w 

celu promowania nowej emisji tej spółki, lub w przypadku których osoba trzecia zawarła umowę z emitentem i jest przez niego opłacana, by na 

bieżąco produkować takie materiały, pod warunkiem że stosunek ten został wyraźnie ujawniony w materiałach oraz materiały zostają udostępnione w 

tym samym czasie wszystkim firmom inwestycyjnym pragnącym je otrzymać lub ogółowi społeczeństwa  

c) uczestnictwa w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach szkoleniowych dotyczących korzyści, jakie może przynieść konkretny instrument 

finansowy lub konkretna usługa inwestycyjna, oraz ich cech 

d) wydatków reprezentacyjnych o rozsądnej drobnej wartości, takich jak jedzenie i napoje podczas spotkanie biznesowego lub konferencji, seminarium 

lub innych wydarzeń szkoleniowych, o których mowa w lit. c); oraz 
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e) innych drobnych korzyści niepieniężnych, które państwa członkowskie uznają za mogące podnieść jakość usługi świadczonej na rzecz klienta oraz, 

biorąc pod uwagę łączny poziom korzyści zapewnionych przez podmiot lub grupę podmiotów, które mają taką skalę lub taki charakter, że jest mało 

prawdopodobne, by mogły wpłynąć negatywnie na wypełnianie przez firmę inwestycyjną obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 

 

§ 9 

1. Wszelkie ustalenia dokonane pomiędzy AIDM S.A. a Partnerem prowadzącym Rachunek Inwestycyjny Klienta związane z przekazywaniem świadczeń 

finansowych pomiędzy AIDM S.A. a Partnerem są traktowane na równi z wystąpieniem Konfliktu Interesów i ma do nich zastosowanie § 7. 

2. Ustalenia dokonane pomiędzy AIDM S.A. a Partnerem prowadzącym Rachunek Inwestycyjny Klienta nie mogą pogarszać warunków transakcyjnych 

występujących na Rachunku Inwestycyjnym w porównaniu ze standardowymi warunkami transakcyjnymi oferowanymi przez Partnera klientom 

indywidualnym. 

 

§ 10 

1. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej dokonuje okresowych kontroli dotyczących Zachęt przyjmowanych od Klientów lub osób 

działających w ich imieniu oraz przekazywanych Klientom oraz osobom działającym w ich imieniu.  

2. Na podstawie przeprowadzonych kontroli o których mowa w ust. 2 niniejszego Regulaminu, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej 

dokonuje oceny stosowanych przez AIDM S.A. Zachęt pod kątem zgodności przyjmowania i przekazywania danej Zachęty z przepisami Ustawy, 

Rozporządzenia oraz niniejszego Regulaminu, a także pod kątem możliwości wystąpienia Konfliktu Interesów.   

3. W przypadku stwierdzenia, iż dana Zachęta jest niezgodna z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz Niniejszego Regulaminu, lub może powodować 

wystąpienie Konfliktu Interesów, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej zawiadamia o powyższym Zarząd AIDM S.A. oraz jednostkę lub 

komórkę organizacyjną AIDM S.A. w której działalności zidentyfikowano wystąpienie Zachęty lub potencjalnego Konfliktu Interesów oraz rekomenduje 

Zarządowi AIDM S.A. podjęcie stosownych działań mających na celu usunięcie niedozwolonych Zachęt lub podjęcie stosownych środków celu zapobieżenia 

Konfliktowi Interesu. 

4. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej zobowiązany jest do prowadzenia rejestru Zachęt zawierającego: 

a) wykaz wszystkich wynagrodzeń, prowizji i korzyści niepieniężnych otrzymanych przez AIDM S.A. od osoby trzeciej w związku ze świadczeniem usług 

inwestycyjnych lub dodatkowych; oraz 

b) określenie sposób, w jaki wynagrodzenia, prowizje i korzyści niepieniężne wypłacane lub otrzymywane przez AIDM S.A., lub które zamierza 

wykorzystać, podnoszą jakość usług świadczonych na rzecz odpowiednich Klientów, oraz działań podjętych w celu uniknięcia negatywnego wpływu na 

wypełnianie przez AIDM S.A. obowiązku uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego postępowania w najlepiej pojętym interesie Klienta. 

 

§ 11 

1. W celu przeciwdziałania powstawaniu Konfliktów Interesów, Osoba Powiązana nie może przyjąć prezentu lub jakiegokolwiek wynagrodzenia od Klienta, lub 

jakiegokolwiek innego podmiotu współpracującego z AIDM S.A., za wyjątkiem  nieodpłatnych prezentów, otrzymanych od  w związku z jego promocją lub 

reklamą,  jeżeli jednorazowa wartość tych prezentów nie przekracza kwoty 200 zł.  

2. Osoba Powiązana ma obowiązek zgłosić Dyrektorowi Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej każdy przyjęty prezent, o którym mowa w § 11 ust. 1 

niniejszego Regulaminu.  

3. W szczególności, przyjęcie prezentu przez Osobę Powiązaną nie może:  

a) wpłynąć na jej niezależność, obiektywizm i profesjonalizm;  

b) spowodować wystąpienie Konfliktu Interesów.  

4. W razie wątpliwości co do charakteru prezentu, Osoba Powiązana przed jego przyjęciem powinna skonsultować się z Dyrektorowi Departamentu Nadzoru 

i Kontroli Wewnętrznej. 

5. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej zobowiązany jest do prowadzenia rejestru prezentów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

 

§ 12 

Niniejszy Regulamin jest okazywany Pracownikowi AIDM S.A. do pisemnej akceptacji przed zawarciem umowy o pracę.  

 

§  13 

Kontrolę nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej. 

 

§  14 

1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 

2. AIDM S.A. przynajmniej raz do roku ocenia niniejszy Regulamin i dokonuje jego okresowych przeglądów oraz podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w celu 

wyeliminowania wszelkich uchybień, w tym w szczególności uchybienia polegającego na opieraniu się na ujawnianiu Konfliktów Interesów w nadmiernym 

stopniu. 

 


