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Warszawa, 16 stycznia 2017 r. 

 
 

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 
wydanych w dniu 22 lipca 2014 r. przez Komisje Nadzoru Finansowego 

 
 
Dom Maklerski Everest Investment Management S.A. (dalej: „EIM” ) informuje, iż prowadząc 
działalność profesjonalnie, z zachowaniem najwyższej staranności, a także wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd oraz Rada Nadzorcza EIM 
podjęły decyzję o przyjęciu do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 roku zasad wskazanych w 
„Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „Zasady ładu”) ze 
wskazanymi poniżej ograniczeniami: 

1) § 8 ust. 4 w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą 
udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w 
zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez 
zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu 
stanowiącego 

2) § 9 ust. 2  w zakresie gdzie Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji 
nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając 
kompetencji pozostałych organów. Nieuprawnione wywieranie wpływu na organ 
zarządzający lub nadzorujący powinno zostać zgłoszone Komisji Nadzoru Finansowego 

3) § 9 ust. 5 w zakresie gdzie  Udziałowcy powinni efektywnie korzystać z narzędzi 
nadzoru właścicielskiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organu 
zarządzającego i nadzorującego instytucji nadzorowanej. Organy tej instytucji powinny 
funkcjonować w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji właścicielskich i 
zarządczych. Łączenie roli udziałowca z funkcją zarządczą wymaga ograniczenia roli 
podmiotów z nim powiązanych w organie nadzorującym, aby uniknąć obniżenia 
efektywności nadzoru wewnętrznego 

4) § 10 ust. 1 w zakresie gdzie   Udziałowcy nie mogą ingerować w sposób sprawowania 
zarządu, w tym prowadzenie spraw przez organ zarządzający instytucji nadzorowanej 

5) § 10 ust.2 w zakresie gdzie  Wprowadzanie uprawnień osobistych lub innych 
szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej powinno być 
uzasadnione i służyć realizacji istotnych celów działania instytucji nadzorowanej. 
Posiadanie takich uprawnień przez udziałowców powinno być odzwierciedlone w 
podstawowym akcie ustrojowym tej instytucji 

6) § 10 ust.3 w zakresie gdzie Uprawnienia udziałowców nie powinny prowadzić do 
utrudnienia prawidłowego funkcjonowania organów instytucji nadzorowanej lub 
dyskryminacji pozostałych udziałowców 

7) § 10 ust.4 w zakresie gdzie Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do 
podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z instytucji 
nadzorowanej do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania 
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innych transakcji powodujących rozporządzenie przez instytucję nadzorowaną jej 
majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub 
interesu instytucji nadzorowanej 

8) § 12 ust. 1Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji 
nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych 
instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje 
nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowane 

9) § 12 ust. 2 w zakresie gdzie Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne 
dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to 
niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym 
przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej, 

10) § 12 ust. 3 w zakresie gdzie Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być 
uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz 
realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także powinny uwzględniać 
rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru. 

11) § 13 ust. 3 w zakresie gdzie Członek organu zarządzającego powinien dawać rękojmię 
należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. 

12) § 13 ust. 4 w zakresie gdzie Indywidualne kompetencje poszczególnych członków 
kolegialnego organu zarządzającego powinny dopełniać się w taki sposób, aby 
umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania instytucją 
nadzorowaną. 

13) § 14 ust. 3 w zakresie gdzie Organ zarządzający powinien być jedynym uprawnionym i 
odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością instytucji nadzorowanej. 

14) § 15 ust. 2 w zakresie gdzie Członkowie organu zarządzającego ponoszą kolegialną 
odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do kompetencji organu zarządzającego, 
niezależnie od wprowadzenia wewnętrznego podziału odpowiedzialności za 
poszczególne obszary działalności instytucji nadzorowanej pomiędzy członków organu 
zarządzającego lub delegowania określonych uprawnień na niższe szczeble 
kierownicze. 

15) § 15 ust. 3 w zakresie gdzie Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne 
obszary działalności instytucji nadzorowanej pomiędzy członków organu 
zarządzającego powinien być dokonany w sposób przejrzysty i jednoznaczny oraz 
zostać odzwierciedlony w regulacjach wewnętrznych. Podział taki nie powinien 
prowadzić do zbędnego nakładania się kompetencji członków organu zarządzającego 
lub wewnętrznych konfliktów interesów. 

16) § 15 ust. 4 w zakresie gdzie Wewnętrzny podział odpowiedzialności pomiędzy 
członków organu zarządzającego nie powinien prowadzić do sytuacji, w której 
określony obszar działalności instytucji nadzorowanej nie jest przypisany do żadnego 
członka organu zarządzającego. 

17) § 17 ust. 1 w zakresie gdzie Pełnienie funkcji w organie zarządzającym powinno 
stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka organu zarządzającego. 
Dodatkowa aktywność zawodowa członka organu zarządzającego poza instytucją 
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nadzorowaną nie powinna prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, 
aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji przez tę osobę 
w organie zarządzającym instytucji nadzorowanej. 

18) § 17 ust. 2 w zakresie gdzie W szczególności członek organu zarządzającego nie 
powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na 
wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie 
obowiązków w instytucji nadzorowanej. 

19) § 17 ust. 3 w zakresie gdzie Członek organu zarządzającego powinien powstrzymywać 
się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby 
prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego 
reputację jako członka organu zarządzającego instytucji nadzorowanej. 

20) § 19 ust. 2 w zakresie gdzie Indywidualne kompetencje poszczególnych członków 
kolegialnego organu nadzorującego powinny uzupełniać się w taki sposób, aby 
umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru 
nad wszystkimi obszarami działania instytucji nadzorowanej. 

21) § 19 ust. 3 w zakresie gdzie Członek organu nadzorującego powinien dawać rękojmię 
należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. 

22) § 22 ust. 1 w zakresie gdzie W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej 
powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest 
to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców 
mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem 
bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów 
zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi 
powiązanymi. 

23) § 22 ust. 1 w zakresie gdzie W szczególności niezależnością powinni cechować się 
członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają 
kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. 

24) § 22 ust. 1 w zakresie gdzie Komitet audytu lub organ nadzorujący w ramach 
monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej powinien uzgadniać zasady 
przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu czynności. 

25) § 23 ust. 3 w zakresie gdzie Pozostała aktywność zawodowa członka organu 
nadzorującego nie może odbywać się z uszczerbkiem dla jakości i efektywności 
sprawowanego nadzoru. 

26) § 23 ust. 4 w zakresie gdzie Członek organu nadzorującego powinien powstrzymywać 
się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby 
prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie 
na jego reputację jako członka organu nadzorującego instytucji nadzorowanej. 

27) § 28 ust. 3 w zakresie gdzie Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi 
stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 
instytucji nadzorowanej. 

28) § 28 ust. 3 w zakresie gdzie Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka 
wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. 
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29) § 29 ust. 1 w zakresie gdzie Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się 
adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji 
nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w 
tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych 
zadań wykonywanych w ramach danego komitetu nadzorującego powołani do pracy 
w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do 
dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego. 

30) § 29 ust. 3 w zakresie gdzie Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego 
powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji 
nadzorowanej. 

31) § 30 ust. 5 w zakresie gdzie Wynagrodzenie członka organu zarządzającego lub osób 
pełniących kluczowe funkcje powinno być finansowane i wypłacane ze środków 
instytucji nadzorowanej. 

32) § 31 ust. 3 w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana powinna zapewniać udziałowcom 
równy dostęp do informacji. 

33) § 34 ust. 1 w zakresie gdzie Przy tworzeniu oraz publikacji przekazu reklamowego 
instytucja nadzorowana powinna w szczególności: 

1) czuwać nad charakterem i konstrukcją przekazów reklamowych 

przygotowywanych i publikowanych w imieniu instytucji nadzorowanej lub 

na jej rzecz, 

2) zapewnić odbiorcy możliwość swobodnego zapoznania się ze wszystkimi 

treściami składającymi się na przekaz, w szczególności ze wszelkiego 

rodzaju wskazaniami i zastrzeżeniami stanowiącymi integralną część 

przekazu reklamowego, 

3) zapewnić, aby rozwiązania graficzne zastosowane w przekazie 

reklamowym nie utrudniały odbiorcy zapoznania się z istotnymi 

informacjami przedmiotu  

4) reklamowanego w tym przekazie, w szczególności z informacjami 

wymaganymi przepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi, 

5) podawać źródło prezentowanych informacji, jeżeli przekaz reklamowy 

odwołuje się do wyników sondaży, badań statystycznych, rankingów, 

ratingów lub innych danych. 

34) § 35 w zakresie gdzie Proces oferowania produktów lub usług finansowych powinien 
być prowadzony przez odpowiednio przygotowane osoby w celu zapewnienia 
rzetelności przekazywanych klientom informacji oraz udzielania im zrozumiałych 
wyjaśnień. 

35) § 36 ust. 1 w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana powinna dołożyć starań, aby 
oferowane produkty lub usługi finansowe były adekwatne do potrzeb klientów, do 
których są kierowane. 

36) § 36 ust. 2 w zakresie gdzie Na etapie przedstawiania charakteru i konstrukcji 
rekomendowanego produktu lub usługi finansowej instytucje nadzorowane oraz 
podmioty z nimi współpracujące powinny uwzględnić potrzeby, o których mowa w ust. 
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1, w szczególności co do indywidualnej sytuacji klienta, w tym wiedzy i doświadczenia 
na rynku finansowym, a tam gdzie to uzasadnione, pożądanego czasu trwania 
inwestycji oraz poziomu akceptacji ryzyka. 

37) § 37  w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana oraz współpracujące z nią podmioty 
powinny rzetelnie i w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy informować o 
oferowanym produkcie lub usłudze, w tym w szczególności o charakterze i konstrukcji 
tego produktu lub usługi, korzyściach oraz czynnikach warunkujących osiągnięcie 
ewentualnego zysku, a także o wszelkich ryzykach z nimi związanych, w tym o opłatach 
i kosztach (również związanych z wcześniejszą rezygnacją z produktu lub usługi. 

38) § 38 ust. 1  w zakresie gdzie Wszelkie niezbędne informacje dotyczące charakteru i 
konstrukcji produktu lub usługi finansowej, mające znaczenie dla podjęcia przez klienta 
decyzji, powinny być udostępniane klientom w taki sposób, aby w odpowiednim czasie 
przed zawarciem umowy mieli oni możliwość swobodnego zapoznania się z ich treścią. 

39) § 38 ust. 3  w zakresie gdzie Jeśli w ocenie klienta nie jest możliwe zapoznanie się z 
przedstawionymi dokumentami na miejscu instytucja nadzorowana powinna 
przekazać klientowi na koszt własny kopie odpowiednich dokumentów. 

40) § 40  w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana powinna wprowadzić zorganizowaną 
formę rozpatrywania skarg i reklamacji oraz podejmowania działań zaradczych 
zmierzających do ograniczenia sytuacji, powodujących ich występowanie w przyszłości. 

41) § 43  w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana powinna dążyć do polubownego 
rozwiązywania sporów ze swoimi klientami. 

42) § 49 ust. 4   w zakresie gdzie W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje 
komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia 
wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych 
funkcji. 

43) § 51 ust. 2  w zakresie gdzie Członkowie organu zarządzającego, uwzględniając 
charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć 
odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar 
działalności generujący to ryzyko 

44) § 54 ust. 2  w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana 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. 

45) § 54 ust. 3  w zakresie gdzie  Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko 
klienta, tworzy i ujawnia klientom politykę stosowania środków nadzoru 
korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach 
organów stanowiących. 

46) § 55   w zakresie gdzie Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta 
powinna w swojej działalności unikać sytuacji mogących powodować powstanie 
konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powinna kierować 
się interesem klienta, zawiadamiając go o zaistniałym konflikcie interesów. 

 
Rada Nadzorcza Everest Investment Management S.A. 


