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Procedura zewnętrznego mechanizmu whistleblowing 

w Everest Investment Management S.A. 

 

§ 1 

1. Procedura zewnętrznego mechanizmu whistleblowing w Everest Investment Management S.A. 

(dalej: „Procedura”) opisuje zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego powiadamiania 

kierownictwa Everest Investment Management S.A. o nieprawidłowościach występujących w 

Everest Investment Management S.A. przez klientów i osoby trzecie względem Everest 

Investment Management S.A. 

2. Zadania przypisane w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 3 ust. 1 i 2 Zarządowi wykonywane są przez Prezesa 

Zarządu. 

3. Zadania przypisane w § 2 ust. 3 i 4 oraz w § 3 ust. 3 i 4 Radzie Nadzorczej wykonywane są przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4. Pojęcia użyte w Procedurze mają następujące znaczenie: 

a. klient – osoba, która zawarła z Everest Investment Management S.A. umowę o 

świadczenie usług maklerskich; 

b. pracownik – osoba zatrudniona przez Everest Investment Management S.A. na 

podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jak 

również osoba pełniąca funkcję w organach Everest Investment Management S.A.; 

c. Inspektor nadzoru - osoba zatrudniona przez Everest Investment Management S.A. na 

stanowisku Inspektora Nadzoru 

d. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Everest Investment Management S.A.; 

e. EIM – Everest Investment Management S.A. ; 

f. Zarząd – Zarząd Everest Investment Management S.A.. 

 

§ 2 

1. Każdy klient EIM oraz każda inna osoba trzecia, w tym pracownik, ma możliwość anonimowego 

przekazania Zarządowi informacji o zauważonych naruszeniach i nadużyciach w działalności 

EIM listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres EIM z dopiskiem Prezes Zarządu, 

do rąk własnych. Korespondencji takiej niewolno nikomu poza Prezesem Zarządu otwierać, a 

także nie wpisuje się danych z przesyłki do książki korespondencji. 

2. Kanał informacji, o którym mowa w ust. 2, pozwala na zanonimizowanie danych nadawcy, do 

którego dostęp posiada wyłącznie Zarząd.  
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3. Każdy klient EIM oraz każda inna osoba trzecia ma możliwość anonimowego przekazania 

Radzie Nadzorczej informacji o zauważonych naruszeniach i nadużyciach w działalności 

Zarządu listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres EIM z dopiskiem 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, do rąk własnych. Korespondencji takiej niewolno nikomu 

poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej otwierać, a także nie wpisuje się danych z przesyłki do 

książki korespondencji. 

4. Kanał informacji, o którym mowa w ust. 3, pozwala na zanonimizowanie danych nadawcy, do 

którego dostęp posiada wyłącznie Rada Nadzorcza. Przekazanie przez pracownika informacji o 

zdarzeniach operacyjnych spowodowanych przez zgłaszającego pracownika może także 

odbywać się bez zachowania zasad poufności.  

5. Prezes Zarządu przedstawia Radzie Nadzorczej raz na rok raport zawierający informację o 

nieprawidłowościach i nadużyciach zgłoszonych w trybie ust. 1..  

§ 3 

1. Prezes Zarządu po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 może podjąć decyzję o 

dalszych działaniach. Działaniami tymi są w szczególności: 

a. Zwołanie posiedzenia Zarządu, 

b. Wydanie poleceń pracownikom, 

c. Powiadomienie Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli doraźnej, 

d. Podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika, 

e. Powiadomienie Audytora Wewnętrznego o nieprawidłowości, 

f. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów. 

2. Prezes Zarządu informuje pozostałych członków Zarządu o istotnych informacjach uzyskanych 

przy pomocy zewnętrznego mechanizmu whistleblowing opisanego w § 2 ust. 1 i 2 bez 

podawania danych zgłaszającego, nawet jeśli je zna. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 może 

podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami tymi są w szczególności: 

a. Zwołanie posiedzenie Rady Nadzorczej, 

b. Podjęcie działań dyscyplinujących wobec członka Zarządu, 

c. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów. 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o istotnych 

informacjach uzyskanych przy pomocy zewnętrznego mechanizmu whistleblowing opisanego w 

§ 2 ust. 3 i 4 bez podawania danych zgłaszającego, nawet jeśli je zna. 

 

 

§ 4 
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1. Zmiana Procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu i wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 

2. Procedura podlega zatwierdzeniu przez Zarząd EIM oraz wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 

3. Procedura wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2017 r. 

 


