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POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
SKARBIEC TFI S.A.

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną
instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka
inwestycyjnego. W naszej ofercie znajdują się fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod
względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.
Nasz System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz ustalone i realizowane w tym zakresie cele określone zostały
z uwzględnieniem naszych niżej przedstawionych zobowiązań i założeń:
•

całkowity zakaz działań korupcyjnych, niezależnie od ich formy i rodzaju oraz zapewnienie niezbędnej, adekwatnej reakcji
w przypadku wystąpienia takich działań, w tym w szczególności w zakresie postępowania wyjaśniającego, należytego
i starannego dochodzenia, a w przypadku zasadności realizacja postępowania dyscyplinarnego w odniesieniu do sprawców
i, jeśli złamane zostały przepisy prawa, zgłoszenie i współpraca przy dochodzeniu z odpowiednimi służbami zewnętrznymi

•

zapewnienie proaktywnego podejścia do zarządzania polegającego na eliminacji lub redukcji poziomu ryzyka korupcji
w ramach prowadzonej przez nas działalności i realizowanych procesów, a w przypadku wystąpienia niepożądanych
zdarzeń i incydentów zapewnienie odpowiedniej reakcji w celu minimalizacji ich negatywnych skutków oraz zapewnienia
ciągłości naszych działań i procesów

•

bezwzględne przestrzeganie mających zastosowanie względem naszej organizacji wymagań w tym wymagań wynikających
z przepisów prawa, wymagań międzynarodowej normy ISO 37001 oraz wymagań, potrzeb i oczekiwań interesariuszy

•

utrzymywanie w sposób ciągły warunków sprzyjających zaangażowaniu naszych pracowników i przedstawicieli wszystkich
stron zainteresowanych w działania na rzecz ciągłego monitorowania i odpowiedniego reagowania na dostrzeżone
przypadki lub podejrzenia wystąpienia zabronionych praktyk w tym zapewnienie niezbędnych rozwiązań do przekazywania
stosownych zgłoszeń z jednoczesnym zapewnieniem ochrony zgłaszającym przed potencjalnymi działaniami odwetowymi

•

powołanie niezależnej funkcji zapewnienia zgodności antykorupcyjnej oraz przydzielenie jej niezbędnych odpowiedzialności
oraz nadanie szerokich uprawnień w celu sprawowania należytego nadzoru nad Systemem Zarządzania Działaniami
Antykorupcyjnymi i jego zgodności z wymaganiami na każdym z etapów jego cyklu życia.

Deklarujemy zaangażowanie w prace nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem zgodności i skuteczności funkcjonującego
Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji Polityki
Antykorupcyjnej. Dołożymy wszelkich starań, aby System Zarządzania był rozumiany, akceptowany i realizowany przez cały
personel i załogę reprezentowanej przez nas organizacji.
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