Informace o opatřeních k zamezení střetu zájmů
I.

Obecné informace ke střetu zájmů

1. Společnost CYRRUS, a.s. (dále jen „Společnost“) zavedla opatření k zamezení střetu zájmů a k omezení
negativních důsledků případného střetu zájmů.
2. V rámci činnosti Společnosti může docházet ke střetu zájmů mezi:
a. zákazníky a Společností,
b. zaměstnanci Společnosti či členy skupiny Společnosti navzájem nebo
c. mezi zákazníky navzájem.
3. Při poskytování investičních služeb může docházet ke střetu zájmů zejména v následujících oblastech činnosti
společnosti:
a. provádění pokynů,
b. umísťování investičních nástrojů,
c. podnikové poradenství,
d. poskytování úvěrů a půjček,
e. finanční analýzy.
Střet zájmů může vzniknout také, pokud Společnost nebo pracovník Společnosti má přístup k neveřejným
informacím v době transakce zákazníka nebo existují pobídky ve vztahu k určitému investičnímu nástroji. Pobídky
jako specifický střet zájmů jsou popsány v samostatném dokumentu Investiční pobídky umístěném na internetových
stránkách společnosti https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty.
4. Aby se v maximální možné míře předešlo střetu zájmů, má společnost odpovídající organizaci vnitřního provozu
s odpovídající dělbou pravomocí zaměstnanců. Společnost přijala zejména následující organizační opatření:
a. organizační a fyzické bariéry mezi útvary (tzv. čínské zdi), které zajišťují fyzické i organizační oddělení
útvarů vytvářejících možné konflikty zájmů a které zabraňují oběhu vnitřních či jinak citlivých informací
a chrání před využitím těchto informací způsobem, který může poškodit integritu finančních trhů nebo
zájmy zákazníků;
b. postupy určené k zjištění a předcházení konfliktů zájmů vznikajících při podnikovém poradenství;
c. administrativní a organizační opatření k zajištění nezávislosti investičních doporučení, a to jak nezávislosti
na emitentech investičních nástrojů, tak na jiných obchodních činnostech společnosti;
d. postupy k zajištění správného provádění pokynů zákazníků;
e. postupy pro obchody zaměstnanců a vlastní obchody společnosti;
f. provádění vnitřní kontroly činnosti zaměstnanců;
g. provádění pravidelného školení zaměstnanců.
5. Pokud nelze přes výše uvedenou dělbu pravomocí, ani organizačními opatřeními odvrátit nepříznivé vlivy střetu
zájmů, informuje Společnost zákazníka o povaze a zdroji střetu zájmů. V případě neodvratitelného střetu mezi
zájmy Společnosti a zákazníka dá Společnost vždy přednost zájmům zákazníka před svými zájmy. Pokud dojde k
neodvratitelnému střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, Společnost zajistí spravedlivé zacházení se všemi
zákazníky. V případě neodvratitelného střetu zájmů může Společnost také odmítnout poskytnutí investiční služby
(např. investiční poradenství, uzavření obchodu).
II.

Společnost tímto zveřejňuje informace o konkrétních střetech zájmů
Investiční služby

Přijímání a provádění pokynů
Investiční poradenství
Přijímání a provádění pokynů

Střet zájmů

Přijaté opatření

Zaměstnanci
Společnosti
jsou Pravidla odměňování; test vhodnosti,
motivování nabízet zákazníkům vnitřní kontrola
finanční nástroje, které pro ně
nemusejí být vhodné
Společnost může využívat služeb Test vhodnosti; vnitřní kontrola
investičních
zprostředkovatelů.
Investiční zprostředkovatelé jsou
motivování nabízet zákazníkům

finanční nástroje, které
nemusejí být vhodné.
Přijímání a provádění pokynů
Investiční poradenství

Přijímání a provádění pokynů
Obchodování na vlastní účet

pro

ně

Společnost doporučí zákazníkovi, aby Vnitřní pravidla pro pobídky, zákaz
prováděl
obchody
s rizikovými nadměrného obchodování, vnitřní
nástroji s vyšší frekvencí než je pro kontrola
něj vhodné (agresivní obchodní
strategie), přičemž vyšší četnost
obchodů generuje vyšší poplatky.
Společnost připíše obchod na svůj Pravidla pro provádění obchodů; vnitřní
účet nebo účet osoby se zvláštním kontrola
vztahem namísto účet zákazníka.

Přijímání a provádění pokynů

Provádění pokynů zákazníků v jiném Pravidla pro provádění obchodů; vnitřní
pořadí, než jej společnost obdržela
kontrola

Umísťování investičních nástrojů

Umísťování vlastních investičních Pravidla odměňování;; čínské zdi;
nástrojů
(dluhopisů)
a
jejich pravidla compliance
doporučování k úpisu zákazníkům.

Umísťování investičních nástrojů

Umísťování investičních nástrojů Pravidla odměňování;
třetích osob a jejich doporučování pravidla compliance
k úpisu zákazníkům.

Investiční analýzy

Vliv emitenta na výstup analytického Pravidla
analytického
oddělení
pravidla compliance

Investiční analýzy

Vliv
pracovníků
podnikového Pravidla analytického oddělení; čínské
poradenství na výstupy analytického zdi; pravidla compliance
oddělení

Investiční analýzy

Zneužití důvěrných informací

čínské

zdi,

oddělení;

Čínské zdi; pravidla compliance

Podnikové poradenství
III.

Závěrečná ustanovení

Společnost zákazníkovi sdělí kdykoliv na žádost podrobnější informace o střetu zájmů týkající se jeho osoby nebo
poskytované investiční služby.

