Κώδικας Δεοντολογίας
Ο Κώδικας Δεοντολογίας* ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του προσωπικού της Emergo Wealth
Ltd (“Emergo Wealth”), από τα οποία και απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα, ο
οποίος διασφαλίζει την απόλυτη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα τους και στις υπηρεσίες που
παρέχουν. Επιπρόσθετα, όλα τα μέλη της ομάδας μας είναι εγκεκριμένα μέλη επαγγελματικών
σωμάτων και συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες αρχές επαγγελματισμού και ηθικής.
Ο Κώδικας προβλέπει ότι κάθε επαγγελματίας της Emergo Wealth:
• Εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα οικονομικά συμφέροντα των πελατών τα οποία θέτει ως πρώτη
προτεραιότητα. Όλες οι εισηγήσεις προς τους πελάτες και οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται
εκ μέρους τους, γίνονται με ειλικρίνεια, καλή πίστη, ακεραιότητα και τη δέουσα επιμέλεια,
εφαρμόζοντας πάντα ανεξάρτητη κρίση και έχοντας αποκλειστικό γνώμονα το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα για αυτούς.
• Παρουσιάζει στους πελάτες όλες τις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν
καθώς και την αμοιβή μας. Όλες λεπτομέρειες που αφορούν χρηματοοικονομικές σχέσεις, είτε
άμεσες είτε έμμεσες, πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως.
• Παρέχει στους πελάτες όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με την όποια διαδικασία
αφορά αποφάσεις για τη διενέργεια επενδύσεων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
τις οποίες οι πελάτες χρειάζονται για να λάβουν αποφάσεις βασισμένες σε ρεαλιστικές
προσδοκίες. Όλες οι ερωτήσεις των πελατών θα απαντώνται εγκαίρως, ολοκληρωμένα και με
πλήρη διαφάνεια.
• Συμβάλλει στην έγκαιρη σύνταξη ολοκληρωμένων, ορθών και κατανοητών αναφορών ή άλλων
εγγράφων τα οποία η Emergo Wealth, ή οι συνδεόμενες με αυτή εταιρείες, υποβάλλουν στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλους φορείς, καθώς και σε όλες τις δημόσιες επικοινωνίες της
Emergo Wealth.

Νομικές Πληροφορίες

• Διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών, τις οποίες μας έχουν εμπιστευτεί
οι πελάτες, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμοί,
σε συνδυασμό με την πολιτική εμπιστευτικότητας της Emergo Wealth.
• Συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους νόμους και κανονισμούς όλων των δικαιοδοσιών
στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες προς πελάτες και οι οποίοι διέπουν την παροχή τέτοιων
υπηρεσιών.
• Διατηρεί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες που
παρέχει στους πελάτες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
• Αναφέρει έγκαιρα στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε
παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιαδήποτε άλλα ζητήματα τα οποία πιθανόν να
υπονομεύουν την ακεραιότητα της Emergo Wealth.
• Διατηρεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συμμόρφωσης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@emergowealth.net ή στο τηλέφωνο +357 22 449122.
*Πηγή: Σύνδεσμος Συμβούλων Διαχείρισης Επενδύσεων (IMCA®)
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