Κώδικας ∆εοντολογίας της ∆ιοίκησης
& των Οικονοµικών Υπηρεσιών
της Εθνικής Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ.

Είδος
Εγγράφου:

Κώδικας

Ονοµασία
Εγγράφου:

Κώδικας ∆εοντολογίας της
∆ιοίκησης & των Οικονοµικών
Υπηρεσιών της Εθνικής Asset
Management Α.Ε.∆.Α.Κ.

I. ΣΚΟΠΟΣ
Ο παρών Κώδικας ∆εοντολογίας της ∆ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής
Κώδικας) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συµπεριφοράς των
καλυπτόµενων (από τον Κώδικα) προσώπων, τα οποία εµπλέκονται στην προετοιµασία,
κατάρτιση και υποβολή των οικονοµικών καταστάσεων και οποιωνδήποτε άλλων οικονοµικών
γνωστοποιήσεων της Εθνικής Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. (εφεξής η «Εταιρεία») και
στοχεύει κυρίως:
στην προώθηση της ειλικρινούς και ηθικής συµπεριφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της
πρόληψης των περιπτώσεων (πραγµατικών ή δυνητικών) καταστάσεων σύγκρουσης
συµφερόντων,
στην προαγωγή της διαφάνειας, της τιµιότητας, της ακεραιότητας και της ηθικής
συµπεριφοράς των καλυπτόµενων προσώπων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
στη συµµόρφωση µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως αναφορικά µε την επιµελή
κατάρτιση των εταιρικών (ατοµικών και ενοποιηµένων) οικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρείας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων οικονοµικών γνωστοποιήσεων,
στη διασφάλιση της πλήρους, ορθής, ακριβούς και εµπρόθεσµης υποβολής των
οικονοµικών καταστάσεων και οποιωνδήποτε άλλων οικονοµικών γνωστοποιήσεων,
στην έγκαιρη υποβολή εσωτερικών αναφορών σε περίπτωση παράβασης του παρόντος
Κώδικα και
στη δέσµευση των καλυπτόµενων προσώπων για την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος Κώδικα, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας που υπαγορεύονται από
εποπτικούς κανόνες που δεσµεύουν την Εταιρεία.

ΙΙ. ΕΥΡΟΣ

Στα πρόσωπα που καλύπτει ο παρών Κώδικας («καλυπτόµενα πρόσωπα»)
περιλαµβάνονται:
1. Τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ο ∆ιευθυντής
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, ο Υποδιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών της
Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα εποπτείας της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.
2. Όλοι όσοι εργάζονται σε ∆ιευθύνσεις και άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας, που
ασχολούνται µε την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων και την εν γένει
λογιστική απεικόνιση των µεγεθών της Εταιρείας, καθώς και την προετοιµασία των
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας που ενοποιούνται µε την ΕΤΕ.
3. Όλοι όσοι ασχολούνται µε την ενηµέρωση των επενδυτών της Εταιρείας στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό αναφορικά µε τη στρατηγική και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της
Εταιρείας.

ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα καλυπτόµενα πρόσωπα οφείλουν να:
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1. Συµµορφώνονται µε τις επιταγές του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου το οποίο
διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και ∆εοντολογίας
της Εταιρείας, η οποία έχει υιοθετήσει αυτούσιο τον Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και
∆εοντολογίας του Οµίλου ΕΤΕ χωρίς καµία µεταβολή / τροποποίηση.
3. Συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Πολιτικής
Συµφερόντων για τα Ανώτατα Στελέχη της Εταιρείας.

Αποτροπής

Σύγκρουσης

4. Αποφεύγουν να περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων ή σε
καταστάσεις που τα προσωπικά τους συµφέροντα δεν ταυτίζονται µε αυτά της
Εταιρείας. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους συµφέροντα δεν ταυτίζονται ή
δύναται να µην ταυτίζονται µε αυτά της Εταιρείας, οφείλουν να επιδεικνύουν
ακεραιότητα και έντιµη συµπεριφορά.
5. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται στην ∆ιεύθυνση Κανονιστικής
Συµµόρφωσης της Εταιρείας και στη συνέχεια στη ∆ιοίκηση της Εταιρείας. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενηµερώνεται σε τακτική βάση, µέσω των
ετήσιων εκθέσεων της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας, καθώς
και σε έκτακτη βάση από τη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας
στην περίπτωση που έχουν αναφερθεί γραπτώς από τα καλυπτόµενα πρόσωπα
σηµαντικές περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων µε βάση τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα.
6. Επιδεικνύουν απόλυτη εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν
περιέλθει σε γνώση τους στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και οι οποίες
αφορούν την Εταιρεία, τον Όµιλο της ΕΤΕ και τους πελάτες της Εταιρείας. Τηρούν
όλα όσα προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόµοι και κανονισµοί σχετικά µε το
τραπεζικό απόρρητο, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και τις εν γένει
υποχρεώσεις εχεµύθειας για θέµατα της υπηρεσίας. Λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα
για την αποτροπή της µη εξουσιοδοτηµένης γνωστοποίησης αυτών των πληροφοριών
προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή
γίνεται κατ’ επιταγή των δικαστικών, εποπτικών ή άλλων δηµόσιων αρχών. Σε κάθε
περίπτωση αποκάλυψης απόρρητων ή εµπιστευτικών στοιχείων σε τρίτους, απαιτείται
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης της
Εταιρείας και της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης της Τράπεζας και του Οµίλου, όποτε κρίνεται απαραίτητο.
7. ∆ιασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται (α) στις επίσηµες αναφορές που
υποβάλλει η Εταιρεία στις αρµόδιες εποπτικές αρχές και (β) στις δηµόσιες
ανακοινώσεις της, είναι αληθείς, πλήρεις, κατανοητές, παρέχονται εµπρόθεσµα, και
παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία ή οι
κανονιστικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζονται µε την ∆ιεύθυνση
Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας, καθώς και, για τις περιπτώσεις που
απαιτείται, µε την Επιτροπή Γνωστοποιήσεων και ∆ιαφάνειας της ΕΤΕ, τη ∆ιεύθυνση
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Τράπεζας και του
Οµίλου και την Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΤΕ.
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8. Ενηµερώνουν άµεσα γραπτώς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τη ∆ιεύθυνση
Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας για τυχόν παραβάσεις του παρόντος
Κώδικα ∆εοντολογίας.
9. Συνεργάζονται αρµονικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και τους
παρέχουν τη συνδροµή που χρειάζεται προκειµένου οι τελευταίοι να εκπληρώσουν το
ελεγκτικό τους έργο.
10. Πιστοποιούν εγγράφως ότι έχουν αναγνώσει και κατανοήσει τα όσα προβλέπει ο
παρών Κώδικας ∆εοντολογίας και δεσµεύονται για την πλήρη συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του. Κατανοούν ότι για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα
∆εοντολογίας θα καταλογιστούν ευθύνες σύµφωνα µε το νόµο και τον Εσωτερικό
Κανονισµό της Εταιρείας, καθώς και την οικεία σύµβαση εργασίας τους.

IV. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι αρµόδιο για την υιοθέτηση και έγκριση του
παρόντος Κώδικα, σύµφωνα µε σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης
της Εταιρείας.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση των απαραίτητων διαδικασιών για
την ορθή εφαρµογή του Κώδικα.
Η ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας παρακολουθεί την εφαρµογή και
φέρει την ευθύνη της ενηµέρωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας για την
εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντολογίας στην Εταιρεία. Επιπλέον, εισηγείται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας την αναθεώρηση του Κώδικα.
Η ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για τυχόν παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και εισηγείται τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει ή απορρίπτει τυχόν αιτήµατα εξαίρεσης από
διατάξεις του Κώδικα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής
Συµµόρφωσης της Εταιρείας, σύµφωνα µε το κεφάλαιο V του παρόντος Κώδικα.

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Κάθε αίτηµα εξαίρεσης από διάταξη του παρόντος Κώδικα υποβάλλεται γραπτώς από το
καλυπτόµενο πρόσωπο προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής
Συµµόρφωσης της Εταιρείας. Τo ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι αρµόδιο να
αποφασίζει για την έγκριση ή µη του αιτήµατος εξαίρεσης από διάταξη του παρόντος Κώδικα,
κατόπιν σχετικής εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας. Κάθε
τυχόν έγκριση εξαίρεσης συγκεκριµένου προσώπου από διάταξη του παρόντος Κώδικα, καθώς
και οι λόγοι παροχής τέτοιας εξαίρεσης γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

VΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο παρών Κώδικας ισχύει συµπληρωµατικά µε τον Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και
∆εοντολογίας της Εταιρείας, η οποία έχει υιοθετήσει αυτούσιο τον Κώδικα Ηθικής
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Συµπεριφοράς και ∆εοντολογίας του Οµίλου ΕΤΕ χωρίς καµία µεταβολή / τροποποίηση, τον
Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας καθώς και άλλους επαγγελµατικούς κώδικες
συµπεριφοράς στους οποίους τυχόν υπάγονται τα καλυπτόµενα πρόσωπα. Σε περίπτωση
σύγκρουσης διατάξεων υπερισχύει η αυστηρότερη. Η απουσία, στον παρόντα Κώδικα, ρητής
κατευθυντήριας γραµµής, πρακτικής ή οδηγίας για συγκεκριµένη περίπτωση δεν συνεπάγεται
τη µη υποχρέωση του καλυπτόµενου προσώπου να επιδείξει το ανώτατο επίπεδο ηθικής
συµπεριφοράς που αρµόζει στις περιστάσεις.
Κάθε εργαζόµενος της Εταιρείας οφείλει να αναφέρει αµέσως τυχόν παραβάσεις του παρόντος
Κώδικα ∆εοντολογίας στη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας, γνωρίζοντας
ότι η καταγγελία του θα τύχει εµπιστευτικής µεταχείρισης. Ο παρών Κώδικας κοινοποιείται στα
καλυπτόµενα πρόσωπα µετά την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας:
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.Ε.∆.Α.Κ.
∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης
Λεωφ. Συγγρού 103-105
Αθήνα, 117 45
Email address: sasmatog@nbgam.nbg.gr
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