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Regulamin zarządzania konfliktami interesów w działalności Ventus Asset Management S.A. 

§1 

1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w 

Warszawie, zwaną dalej “Domem Inwestycyjnym” w celu przeciwdziałania powstawania oraz 

zarządzania konfliktami interesów, a w szczególności: 

a. okoliczności, które mogą powodowad powstanie konfliktu interesów związanego z 

istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta, oraz 

b. środki i procedury zarządzania konfliktami interesów. 

2. Regulamin oraz zmiany do niego uchwalane są przez Zarząd. 

§2 

Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Ustawie/Ustawach - rozumie się przez to m.in. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 

Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych, bądź wszelkie inne aktualne 

akty prawne i rozporządzenia regulujące działalnośd domów maklerskich i rynku kapitałowego 

2. Osobie powiązanej – rozumie się przez to osoby powiązane z Domem Inwestycyjnym, w 

szczególności:  

a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów Domu Inwestycyjnego;  

b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze z Domem Inwestycyjnym; 

c) osobę fizyczną, która jest agentem Domu Inwestycyjnego; 

d) przedsiębiorcę któremu Dom Inwestycyjny powierzył wykonywanie czynności związanych z 

działalnością maklerską prowadzoną przez Dom Inwestycyjny; 

e) osobę kierującą działalnością: 

i. agenta Domu Inwestycyjnego, w przypadku gdy agentem Domu Inwestycyjnego jest 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

ii. podmiotu wykonującego czynności przekazane przez  Dom Inwestycyjny zgodnie z 

umową, w przypadku gdy podmiot ten jest jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej; 

f) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: 

i. agenta Domu Inwestycyjnego, w przypadku gdy agentem Domu Inwestycyjnego jest 

osoba prawna, 

ii. podmiotu wykonującego czynności przekazane przez  Dom Inwestycyjny zgodnie z 

umową, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą prawną; 

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

charakterze z: 

i. agentem Domu Inwestycyjnego o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności 

pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Inwestycyjny 

ii. podmiotem wykonującym czynności przekazane przez  Dom Inwestycyjny zgodnie z 

umową, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności przekazanych przez Dom 

Inwestycyjny; 
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chyba, że osoby powiązane zostały inaczej określone w Ustawach.  W takim przypadku przez osoby 

powiązane rozumie się osoby określone w aktualnie obowiązujących Ustawach. 

3. rekomendacji – rozumie się przez to raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające 

lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego 

lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie 

odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych 

przeznaczone do dystrybucji za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji lub 

przekazywane do publicznej wiadomości i sporządzane przez: 

a) niezależnego analityka, firmę rekomendującą, instytucję kredytową lub inny podmiot, 

którego podstawowym przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, lub osobę 

fizyczną zatrudnioną w takich podmiotach lub będącą z takimi podmiotami w stosunku 

zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, jeżeli zawierają 

informacje stanowiące bezpośrednie lub pośrednie zalecenia lub sugestie podjęcia 

określonych działao inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów 

finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, lub 

b) podmioty inne niż wymienione w pkt a), jeżeli zawierają informacje stanowiące bezpośrednie 

zalecenie podjęcia określonych działao inwestycyjnych, w odniesieniu do określonych 

instrumentów finansowych 

chyba, że rekomendacje została inaczej określona w Ustawach.  W takim przypadku stosuje się 

określenie rekomendacji w aktualnie obowiązujących Ustawach. 

4. Kliencie – osobę lub podmiot na rzecz którego Dom Inwestycyjny świadczy usługę maklerską na 

podstawie zawartej umowy. 

§3 

1. Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Inwestycyjnemu okoliczności mogące 

doprowadzid do powstania sprzeczności między interesem Domu Inwestycyjnego, osoby 

powiązanej z Domem Inwestycyjnym i obowiązkiem działania przez Dom Inwestycyjny w sposób 

rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta Domu Inwestycyjnego, jak również 

znane Domowi Inwestycyjnemu okoliczności mogące doprowadzid do powstania sprzeczności 

między interesami kilku klientów Domu Inwestycyjnego. 

2. Dom Inwestycyjny prowadzi Rejestr rodzajów działalności maklerskiej, w tym wykonywanej przez 

Dom Inwestycyjny we własnym imieniu i na swoją rzecz oraz wykonywanej przez inny podmiot na 

jego rzecz, w związku z którymi powstał lub może powstad konflikt interesów związany z istotnym 

ryzykiem naruszenia interesów klienta (zwany dalej „Rejestrem”). 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2 wskazujący również okoliczności, które w odniesieniu do 

poszczególnych czynności z zakresu działalności maklerskiej powodują lub mogą powodowad 

powstanie konfliktu interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Zarząd lub Inspektor Nadzoru może dokonywad wykładni zapisów Rejestru, uzupełniad i 

uszczegóławiad jego postanowienia.  W takim przypadku nie jest to traktowane jako zmiana 

niniejszego Regulaminu. 

5. Zapisy Rejestru stosowane są łącznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i nie naruszają 

jego postanowieo. 
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§4 

Konflikt interesów może powstad w szczególności, gdy: 

1. Dom Inwestycyjny lub osoba powiązana z Domem Inwestycyjnym może uzyskad korzyśd lub 

uniknąd straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta lub klientów 

Domu Inwestycyjnego; 

2. Dom Inwestycyjny lub osoba powiązana z Domem Inwestycyjnym posiada powody natury 

finansowej lub innej, aby preferowad klienta lub grupę klientów w stosunku do innego klienta lub 

grupy klientów Domu Inwestycyjnego; 

3. Dom Inwestycyjny lub osoba powiązana z Domem Inwestycyjnym ma interes w określonym 

wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta i 

jest on rozbieżny z interesem klienta; 

4. Dom Inwestycyjny lub osoba powiązana z Domem Inwestycyjnym prowadzi taką samą działalnośd 

jak działalnośd prowadzona przez klienta; 

5. Dom Inwestycyjny lub osoba powiązana z Domem Inwestycyjnym otrzyma od osoby innej niż 

klient korzyśd majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną 

na rzecz klienta. 

§5 

1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług Dom Inwestycyjny informuje klienta o istniejących 

konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego klienta, 

o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Inwestycyjnego nie zapewniają, że w 

przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta.  

2. Informacja określona w ust. 1 zawiera dane pozwalające klientowi na podjęcie świadomej decyzji 

co do zawarcia umowy, przy czym zakres i sposób przedstawiania danych powinien byd 

dostosowany do kategorii, do której należy klient. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może 

zostad zawarta wyłącznie pod warunkiem, że klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej 

w ust. 1 oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Domem Maklerskim o świadczenie 

danej usługi maklerskiej. 

§6 

W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem umowy o świadczenie usług 

maklerskich: 

1. §5 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Inwestycyjny jest zobowiązany poinformowad 

klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu; 

2. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że Dom Inwestycyjny powinien powstrzymad się od 

świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta o 

kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. 

§7 

1. W celu zapobiegania powstawania konfliktu interesów Zarząd w działalności Domu 

Inwestycyjnego stosuje w miarę możliwości następujące zasady: 
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a) zapewniania nadzoru nad osobami powiązanymi wykonującymi w ramach swoich 

podstawowych zadao czynności na rzecz i w imieniu klientów, w ramach działalności 

prowadzonej przez Dom Inwestycyjny, które to czynności powodują lub mogą powodowad 

wystąpienie sprzeczności interesów pomiędzy klientami lub interesem klienta i Domu 

Inwestycyjnego; 

b) zapobiegania istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób 

powiązanych wykonujących określone czynności, w ramach działalności prowadzonej przez 

Dom Inwestycyjny, od wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące 

czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodowad powstanie konfliktu 

interesów; 

c) zapobiegania możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób 

wykonywania przez osoby powiązane czynności związanych z prowadzeniem przez Dom 

Inwestycyjny działalności maklerskiej; 

d) zapobiegania przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie 

wykonywania przez tę samą osobę powiązaną czynności związanych z różnymi usługami 

świadczonymi przez daną Dom Inwestycyjny, jeżeli mogłoby to wywrzed niekorzystny wpływ 

na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów, lub zapewniad nadzór nad takim 

sposobem wykonywania czynności, jeżeli jest on konieczny. 

2. Zasady określone w ust. 1 stosowane są w przypadku, jeżeli nie powoduje to naruszenia 

obowiązku działania przez Dom Inwestycyjny w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej 

pojętego interesu klienta.  W przypadku powstania konfliktu interesów postanowienia §5 i §6 

stosuje się odpowiednio. 

3. Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów powinny zapewnid osobom powiązanym, 

zaangażowanym w wykonywanie przez Dom Inwestycyjny czynności stanowiących działalnośd 

maklerską, niezależnośd wykonywania tych czynności, przy uwzględnieniu zakresu i rodzaju 

działalności prowadzonej przez Dom Inwestycyjny, podmioty z grupy kapitałowej, do której 

należy firma inwestycyjna, oraz możliwego stopnia naruszenia interesów klientów 

4. Osoby powiązane zobowiązane są do niezwłocznego wskazania Zarządowi lub Inspektorowi 

Nadzoru znanych im sytuacji które powodują, lub mogą powodowad powstanie konfliktu 

interesów. 

§8 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Domu Inwestycyjnego w dniu 29 stycznia 2010 

roku. 
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Załącznik nr 1  

Rejestr rodzajów działalności maklerskiej wskazujący okoliczności  

w związku z którymi powstaje lub może powstać konflikt interesów 

Szczegółowe definicje na potrzeby Rejestru: 

 Dom Inwestycyjny – Ventus Asset Management S.A. lub osoba powiązana z Ventus Asset 

Management S.A. 

 Klient/Inny Klient – klient lub grupa klientów Domu Inwestycyjnego  

 

1. Rodzaj działalności: zarządzanie portfelem. Okoliczności w związku z którymi powstaje lub może 

powstad konflikt interesów: 

1.1. Preferowanie klienta w stosunku do innego klienta lub grupy klientów posiadających tę 

samą strategię i zakwalifikowanych do tej samej grupy (nie dotyczy strategii indywidualnie 

ustalanych z klientem) na skutek:  

1.1.1. dużego zróżnicowania struktury opłat i prowizji pomiędzy klientami 

1.1.2. otrzymywania przez Dom Inwestycyjny dodatkowych (innych niż prowizje i opłaty) 

korzyści majątkowych od danego klienta lub w związku z usługą świadczoną na jego 

rzecz  

1.2. Posiadania przez Dom Inwestycyjny interesu w określonym wyniku usługi zarządzania 

świadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta rozbieżnego 

z interesem klienta 

1.3. Wybieranie podmiotu prowadzącego rachunki Klienta na podstawie oferowanych dla Domu 

Maklerskiego korzyści a nie interesu Klienta.  

2. Rodzaj działalności: inwestycje własne Domu Inwestycyjnego. Okoliczności w związku z którymi 

powstaje lub może powstad konflikt interesów: 

2.1. Dom Inwestycyjny w działalności nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na 

rachunek własny uzyskują korzyści lub unikają straty wskutek poniesienia straty lub 

nieuzyskania korzyści przez klienta Domu Inwestycyjnego; 

3. Rodzaj działalności: oferowanie i doradztwo. Okoliczności w związku z którymi powstaje lub 

może powstad konflikt interesów: 

3.1. Preferowanie niższej wyceny instrumentu finansowego w oczekiwaniu na wyższą stopę 

zwrotu innych klientów Domu Inwestycyjnego. 

3.2. Świadczenie usługi doradztwa dla Klientów, którzy są wobec siebie konkurentami przy 

podobnie określonym celu tej usługi dla każdego z Klientów. 


