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WST P
1.1
FXPRO Financial Services Ltd (zwana dalej "Firm ") jest firm inwestycyjn podlegaj ca
regulacjom Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji: 078/07)

1.2
Po wdro eniu Dyrektywy w sprawie rynków dokumentów finansowych(MiFID) w Unii
Europejskiej i zgodnie z Prawem Rynku z 2007r. o us ugach inwestycyjnych, dzia aniach
i regulacjach (ustawa 144 (I) / 2007) na Cyprze, Firma zobowi zana jest do zapoznania
swoich obecnych jak i potencjalnych klientów z polityk

przeciwdzia ania konfliktowi

interesów (zwana dalej „Polityk ”).

1.3
W

wietle powy szych przepisów, Firma zobowi zana jest do podj cia wszelkich

uzasadnionych kroków w celu wykrycia i unikni cia konfliktu interesów. Firma zobowi zuje
si do rzetelnego, profesjonalnego i uczciwego dzia ania w interesie klienta. Dzia ania spó ki
spójne z zasadami okre lonymi w powy szych przepisach reguluj cych wiadczenie us ug
inwestycyjnych.

1.4
W niniejszym dokumencie przedstawiono zasady s

ce rozwi zywaniu Konfliktów Interesu

przy równoczesnym uwzgl dnieniu obowi zków wzgl dem klientów. Zasady te, zosta y
wprowadzone z dniem 1 listopada 2007.

1.5
Jako e zamiarem ani celem niniejszego dokumentu nie jest tworzenie adnej formy praw
i obowi zków osób trzecich, nie istniej cych wcze niej, dokument ten nie tworzy adnej
umowy ani formy wspó pracy pomi dzy Spó

a potencjalnym lub istniej cym klientem.
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ZAKRES ZASAD
2.1
Udzielone Ostrze enie o Ryzyku (“Ostrze enie”) jest zgodne z dyrektyw MiFID i bazuje na
ofercie handlu z FxPro w oparciu o kontrakt ró nic kursowych (kontrakt CFD). Kontrakty
CFD, b

ce produktami lewarowanymi (wykorzystuj ce efekt d wigni finansowej)

zawieraj wysoki poziom ryzyka i mog skutkowa utracie ca ego zainwestowanego kapita u.

2.2
W

niniejszym

dokumencie

przedstawiono

potencjalne

oraz rozwi zywania konfliktu interesów, mog ce wyst pi

sposoby

identyfikacji

w trakcie prowadzonej

dzia alno ci gospodarczej. Zasady te dotycz wszystkich dyrektorów Spó ki, pracowników
oraz wszystkich osób po rednio lub bezpo rednio powi zanych ze Spó

(zwane dalej osoby

powi zane), jak i odnosz si do wszystkich relacji z klientami.

2.3
Celem polityki podj tej przez Spó

jest identyfikacja i zapobieganie konfliktom interesów

mog cych wyst pi zarówno pomi dzy Spó

i klientem, jak i mi dzy dwojgiem klientów.

Przyj ta polityka przeciwdzia ania Konfliktom Interesów okre la procedury, praktyki
i kontrol , tak, aby sprzyja y one osi gni ciu postawionego celu.

IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW INTERESÓW
3.1
W celu identyfikacji wszelkiego rodzaju konfliktu interesów pojawiaj cych si w trakcie
wiadczenia us ug inwestycyjnych, us ug pokrewnych lub ich kombinacji, które mog
negatywnie wp yn

na interesy klienta, Firma, bierze pod uwag

prowadzonych inwestycji,

czy w wyniku

wiadczonych us ug inwestycyjnych lub innych pokrewnych,

Firma lub dana osoba znajduje si w którejkolwiek z poni szych sytuacji:
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3.2.
(a) Firma lub dana osoba mo e osi gn

zysk finansowy lub unikn

straty

finansowej
kosztem klienta;
(b) Firma lub dana osoba, poprzez wiadczenie us ugi klientowi lub transakcji
przeprowadzonych w imieniu klienta, zyskuje korzy

inn ni oczekiwana przez

klienta
(c) W wyniku dzia ania bod ców finansowych lub innych, Firma lub dana osoba
sk onna jest do przedk adania interesów jednego klienta lub grupy klientów
nad drugim.
(d) Firma lub dana osoba prowadzi tak sam dzia alno
(e) Firma lub dana osoba, w zwi zku z us ug
by , przez osob

inn

ni

jak klient.

wiadczon na rzecz klienta, mo e

klient, nak aniana do przyjmowania ró nego typu

gratyfikacji: sumy pieni ne, towary lub us ugi, inne ni standardowa prowizja
lub op ata za t us ug .

ZARZ DZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW
4.1
Firma, w ramach wewn trznej polityki, utworzy a Dzia

Kontroli i Audytu, który

odpowiedzialny jest za identyfikacj i zarz dzanie konfliktem interesów. Powy sze dzia ania
maj przyczyni si do aktualizowania i zapewnienia zgodno ci wewn trznych procedur.

4.2.
Firma, dla lepszego zarz dzania konfliktem interesów wdra a odpowiednie procedury
organizacyjno- administracyjne. Firma zobowi zuje si

do monitorowania bie cej

dzia alno ci gospodarczej w celu zapewnienia dok adno ci wspomnianych procedur.

4.3.
Kontrole i procedury dotycz ce konfliktu interesów, które Firma realizuje obejmuj
nast puj ce rodki:
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(a) Procedury maj ce na celu zapobieganie lub kontrolowanie wymiany informacji
pomi dzy danymi osobami zaanga owanymi w dzia ania zwi zane z ryzykiem
wyst pienia konfliktu interesów, w sytuacji, w której, taka wymiana mo e
zaszkodzi interesom jednego lub kilku klientów.
(b) Nadzór nad osobami prowadz cymi przedsi wzi cie w imieniu lub wiadcz cymi
us ugi klientom, których interesy s

sprzeczne i mog

zarówno pomi dzy nimi jak i pomi dzy nimi a Spó
(c)

Likwidacja

bezpo redniego

powi zania

powodowa

konflikty,

.
mi dzy wynagrodzeniem

osób

zaanga owanych w jedno przedsi wzi cie, a wynagrodzeniem lub uzyskanym
dochodem osób zaanga owanych w inne przedsi wzi cie.
(d)

rodki, maj ce regulowa

sposób w jaki dana osoba wykonuje us ugi

inwestycyjne lub pokrewne us ugi i przedsi wzi cia i zapobiega niew

ciwemu

wykonywaniu takich us ug lub inwestycji.
(e)

rodki, maj ce zapobiega

lub regulowa

zaanga owanie osób w oddzieln

inwestycj

równoczesne lub sekwencyjne

lub pokrewne us ugi, gdzie takie

zaanga owanie mo e zak óci prawid owe zarz dzanie konfliktem interesów.

4.4
Poni ej, przedstawiono niektóre z zasad i procedur ustanowionych w celu unikni cia
konfliktu interesów:
•

Polityka „need to know” („trzeba wiedzie ”) dotycz ca rozpowszechniania

poufnych informacji w ramach grupy
•

Chi ski mur ograniczaj cy przep yw poufnych informacji wewn trz Spó ki

oraz fizyczny jej podzia na dzia y.
•

Procedury reguluj ce dost p do danych elektronicznych

•

Podzia obowi zków, które mog

sta

si

przyczyn

konfliktu interesów,

je li prowadzone przez t sam osob
•

Wymogi dotycz ce dokonywania, przez dane osoby, transakcji na w asny

rachunek w zakresie ich w asnych przedsi wzi
•

Prowadzenie rejestrów prezentów oraz innego rodzaju gratyfikacji daj cych

konkretne korzy ci.
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gospodarczych sprzecznych z interesami Firmy,

a anga uj cych jej pracowników, bez wcze niejszego uzgodnienia z zarz dem.
•

Polityka maj ca na celu ograniczenie konfliktu interesów wynikaj cego

z dawania i otrzymywania korzy ci maj tkowych
•

Utworzenie wewn trzzak adowego Dzia Kontroli i Audytu, którego g ównym

zadaniem jest monitorowanie zaistnia ego konfliktu interesu oraz sporz dzanie dla
Zarz du Spó ki, raportów.
•

Powo anie wewn trznego audytora w celu zapewnienia,

e odpowiednie

systemy i kontrole s przeprowadzane oraz i s one raportowane do

Zarz du

Spó ki.
•

Ustanowienie zasady „4 oczu” w nadzorowaniu dzia alno ci Spó ki

UJAWNIANIE DOKUMENTÓW
5.1
W przypadku gdy Firma, wiadoma jest zaistnia ego konfliktu interesów, powinna ujawni
go, przed podj ciem dzia alno ci inwestycyjnej przez klienta. Jednak e, je li Firma uzna,
e takie ujawnienie, nie wp ynie na rozwi zanie konfliktu, mo e zdecydowa

si

nie kontynuowa handlu lub sprawy.

5.2
Firma zastrzega sobie prawo do kontroli i/lub zmiany swojej polityki oraz umów je li uzna
to za stosowne. Dodatkowe informacje dotycz ce tego dokumentu dost pne na wniosek.

FAQ (Najcz

ciej zadawane pytania)

6.1
Pytania dotycz ce polityki przeciwdzia ania konfliktom interesów powinny w pierwszej
kolejno ci by kierowane do Dzia u Obs ugi Klienta.
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6.2.
Dzia Obs ugi Klienta
Email: support@fxpro.com
Numer telefonu: +357 25 969 222
Fax: +357 25 969 269

DODATKOWY KONTAKT
7.1
Dzia Kontroli i Audytu
Email: compliance@fxpro.com
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