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Raport 

z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Athena Investmets Dom Maklerski S.A. 
w 2020 roku 

 
I. Data rozpoczęcia i zakończenia oceny. 
 
W dniach od 01.02.2021 r. do 03.02.2021 r. Dyrektor Zarządzający przeprowadził przegląd i ocenę 
stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej: Zasady 
Ładu Korporacyjnego) w Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej: AIDM S.A. lub Spółka). 
 
Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne 
AIDM S.A., w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację i strukturę, funkcjonowanie nadzoru 
wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji, a także organów statutowych i zasad ich 
współdziałania. 
 
Zasady Ładu Korporacyjnego są istotnym dokumentem programowym w strategicznej polityce 
kapitałowej AIDM S.A. i wpływają na kształtowanie właściwych zasad postepowania AIDM S.A. 
 
Zasady Ładu Korporacyjnego 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 oceny. 
 
W celu wypełnienia wymogów określonych w § 26 Zasad Ładu Korporacyjnego przeprowadzona 
została ocena stosowania przez AIDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego, ich stopnia implementacji 
i stosowania się do określonych w nich założeń w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 
 
Przegląd Zasad Ładu Korporacyjnego i ocena ich stosowania odbyły się zgodnie z założeniami 
sformułowanymi w Zasadach Ładu Korporacyjnego, mają one charakter cykliczny i dokonywane są co 
najmniej raz do roku. 
 
III. Metodyka przeprowadzenia oceny. 
 
Ocenę stosowania przez AIDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego 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 
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charakteru i specyfiki działalności prowadzonej przez AIDM S.A. w 2020 r. Równolegle określono 
założenia i zastrzeżenia przyjęte na potrzeby Raportu. 

2. W oparciu o strukturę Zasad Ładu Korporacyjnego określono poszczególne obszary stanowiące 
przedmiot ww. analizy w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zakresu stosowania 
poszczególnych Zasad Ładu Korporacyjnego w działaniach Spółki. 

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 2020 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. Pomimo takiej oceny, działalność AIDM S.A. winna być poddawana ciągłemu monitoringowi 
zgodności tej działalności z Zasadami Ładu Korporacyjnego, zaś same zasady Ładu Korporacyjnego 
winny być poddawane ocenie ich aktualności. 
 
V. Ocena przeglądu 
 
W trakcie przeprowadzonej oceny nie stwierdzono nieprawidłowości. 
W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. AIDM S.A. stosowała się do założeń przyjętych 
w Zasadach Ładu Korporacyjnego. 
W wyżej wskazanym okresie AIDM S.A. nie dokonała żadnych wyłączeń stosowania Zasad Ładu 
Korporacyjnego. 
 
 
 
Katowice, dnia 04.02.2021 roku    _____________________________________ 

Piotr Mazur 
Dyrektor Zarządzający AIDM S.A. 
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__________________________________________________________________________________ 
 

OCENA RADY NADZORCZEJ 
 
Zgodnie z treścią §26 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny 
stosowania zasad Ładu Korporacyjnego dla Athena Investments Dom Maklerski S.A. 
 
Wskazać należy, że Zarząd AIDM S.A. przyjął i dostosował się do przestrzegania ww. Zasad Ładu 
Korporacyjnego w następujących elementach: 
1) Organizacja i struktura organizacyjna. 

AIDM S.A. posiada przejrzystą i adekwatną do skali prowadzonej działalności gospodarczej 
strukturę organizacyjną, w której zakres obowiązków jest odpowiednio przypisany i podzielony. 
Struktura została określona tak, by nie zachodziły wątpliwości co do zakresu obowiązków 
i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk i działów. 

2) Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej. 
AIDM S.A. działa zgodnie dla 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. 

3) Organ zarządzający. 
Organ zarządzający jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością 
AIDM S.A., 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 AIDM S.A. i do pełnionej funkcji. 

5) Polityka informacyjna. 
Polityka informacyjna AIDM S.A. opiera się na zapewnieniu równego dostępu do kluczowych 
informacji wszystkim zainteresowanym i jest publikowana na stronie internetowej Spółki. 

6) Działalność promocyjna i relacje z klientami. 
Reklamy produktu lub usługi oferowane przez AIDM S.A. są rzetelne i w sposób jasny, przejrzysty 
wskazują jakiego produktu lub usługi dotyczą. AIDM S.A. prowadzi zorganizowaną formę 
rozpatrywania skarg i reklamacji klientów. Zasady zostały określone w Polityce postępowania ze 
skargami i reklamacjami klientów. 

7) Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne. 
System kontroli wewnętrznej w AIDM S.A. obejmuje wszystkie szczeble w strukturze 
organizacyjnej Spółki. Praca Departamentu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej, Departamentu 
Audytu oraz Inspektora Nadzoru ds. Zgodności Prowadzonej Działalności z Prawem oparta jest 
na ściśle określonych zasadach zawartych w regulacjach wewnętrznych Spółki. Zakres 
obowiązków pracowników ww. struktur zapewnia niezależność wykonywania zadań w tym 
zakresie. We wszystkich wymienionych elementach AIDM S.A. dostosował swoje działania do 
wymagań uwzględnionych w Zasadach Ładu Korporacyjnego. 

 
Rada Nadzorcza mając na uwadze wyniki dokonanej oceny stosowania przez AIDM S.A. Zasad Ładu 
Korporacyjnego w 2020 r. oraz sposobu wypełniania przez AIDM S.A. obowiązków wynikających z 
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, ocenia działania AIDM S.A. pozytywnie, jako 
adekwatne i zgodne z wymogami tych przepisów. 
 
 
Katowice, dnia 10.02.2021 r.    


