PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA BNP PARIBAS TOWARZYSTWA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH S.A. DOT. ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW.
„Informacja dla Klientów oraz Uczestników Funduszy o zagrożeniu wystąpienia Konfliktu Interesów”
1. W celu zarzadzania konfliktami interesów BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. (zwane dalej „Towarzystwo”) wdrożyło wewnętrzne regulacje, których celem jest
wdrożenie spójnych zasad identyfikacji, zapobiegania, zarządzania, ujawniania i rejestrowania
rzeczywistych lub potencjalnych Konfliktów Interesów, które wystąpiły lub mogą wystąpić w
Towarzystwie w związku z prowadzoną działalnością.
2. Przez Konflikt Interesów rozumie się znane Towarzystwu okoliczności, które mogą
doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Towarzystwa lub Osoby
Obowiązanej, a obowiązkiem działania przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z
uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Uczestników Funduszu, jak i również znane
Towarzystwu okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami
Uczestników Funduszy lub Klientów Towarzystwa.
3. Konflikt Interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy Towarzystwo lub Osoba
Obowiązana:
a) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub nieuzyskania
korzyści przez co najmniej jednego Klienta Towarzystwa, Uczestnika Funduszu lub
Fundusz (w tym przedkładać interes FIO nad interes AFI);
b) posiada powód, aby preferować danego Klienta, Uczestnika Funduszu, grupę Klientów
lub Uczestników Funduszu albo Fundusz;
c) posiada interes rozbieżny z interesem Klienta, Uczestnika Funduszu albo Funduszem;
d) wykonuje te same działania na rzecz AFI i na rzecz innego AFI lub FIO;
e) otrzyma od osoby innej niż Klient, Uczestnik Funduszu, Fundusz korzyść majątkową,
inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz
Klienta, Uczestnika Funduszu lub zarządzaniem Funduszem.
4. Inne rzeczywiste i potencjalne Konflikty Interesów zidentyfikowane przez Towarzystwo lub
Pracowników zostały opisane w odrębnych przepisach wewnętrznych Towarzystwa, w
szczególności regulacji określonej przez Grupę kapitałową „Regulaminie zarządzania ryzykiem
konfliktu interesów między Towarzystwem a Pracownikami”.
5. Towarzystwo określiło okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z
zakresu działalności Towarzystwa powodują lub mogą powodować powstanie Konfliktu
Interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klientów Towarzystwa lub
Uczestników Funduszu.
6. W celu zapobiegania powstawaniu potencjalnych Konfliktów Interesów oraz efektywnego
zarządzania rzeczywistymi Konfliktami Interesów, przy uwzględnieniu organizacji wewnętrznej
Towarzystwa oraz rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, Towarzystwo stosuje zestaw
środków administracyjnych i organizacyjnych, które obejmują następujące elementy:
1) rozdzielenie funkcji;
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2) mechanizm bezpieczeństwa;
3) mechanizm kontroli;
4) zarządzanie incydentami.
7. Towarzystwo jest zobowiązane do zarządzania potencjalnymi i rzeczywistymi Konfliktami
Interesów.
8. Towarzystwo podejmuje działania w ramach:
1) Procedury automatycznego zarządzania Konfliktami Interesów, opisane w § 5
Regulaminu.
2) Procedury zindywidualizowanego zarządzania Konfliktami Interesów, mające na celu
podjęcie przez Towarzystwo decyzji, co do sposobu zarządzania konfliktem w
Towarzystwie.
9. Procedura automatycznego zarządzania Konfliktami Interesów ma na celu przeciwdziałanie
powstawaniu rzeczywistych Konfliktów Interesów i zapewniania, że w przypadku powstania
Konfliktu Interesów zostanie on zidentyfikowany i zarządzony w taki sposób, że nie dojdzie do
naruszenia interesów Klienta i naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji
wewnętrznych.
10. W ramach procedury zindywidualizowanego zarządzania Konfliktami Interesów, w odpowiedzi
na zidentyfikowany Konflikt Interesów, Towarzystwo zobowiązane jest, w zależności od
sytuacji:
1) zarządzić potencjalnym Konfliktem Interesów i podjąć środki organizacyjne lub
administracyjne lub inne mechanizmy zaradcze w celu ochrony interesu Klienta oraz
zapewnienia, iż nie dojdzie do naruszenia jego interesu,
2) w przypadku braku możliwości skutecznego zarządzania Konfliktami Interesów, ujawnić
Klientowi rzeczywisty Konflikt Interesów na Trwałym nośniku lub za pośrednictwem
Strony Internetowej.
Na żądanie uczestnika Funduszu lub klienta mogą mu zostać przekazane przez BNP Paribas
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. szczegółowe informacje o zasadach postępowania
podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów.
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