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Μήνυµα του κ. Henri de Castries,
Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Οµίλου της ΑΧΑ

Η επιτυχία µας και η φήµη µας δεν εξαρτώνται µόνο από την ποιότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουµε στους πελάτες µας, αλλά επίσης και
από τον τρόπο που εργαζόµαστε. Το τελευταίο βασίζεται στην εµπιστοσύνη των
πελατών µας, των υπαλλήλων, των µετόχων των προµηθευτών και των συνεργατών
µας.
Η καρδιά της δουλειάς µας είναι να βοηθήσουµε τους πελάτες µας στην διαχείριση
των κινδύνων τους, που µας οδηγεί στο να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε
µακροχρόνιες δεσµεύσεις µαζί τους.
Η εµπιστοσύνη είναι ένας απαραίτητος παράγοντας και ο ακρογωνιαία λίθος για την
επιτυχία και τη φήµη µας σε ολόκληρο τον κόσµο. Αντικατοπτρίζει την υπογραφή
του ονόµατός µας. Είναι επίσης κοινός παρονοµαστής των δεσµεύσεών µας οι οποίες
µας δένουν µε τους συνεργάτες, πελάτες, µετόχους, υπαλλήλους και προµηθευτές,
καθώς επίσης µε την κοινωνία και το περιβάλλον. Η τιµιότητα, η ακεραιότητα και τα
υψηλά πρότυπα επαγγελµατικής συµπεριφοράς αντανακλώνται στις αξίες µας και
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για να οικοδοµηθεί η εµπιστοσύνη και η
εχεµύθεια. Επιπρόσθετα, η σωστή εφαρµογή αυτών των αρχών εγγυάται την
αξιοπιστία µας απέναντι στις εποπτικές αρχές.
Για να κερδίσουµε και να διατηρήσουµε την εµπιστοσύνη των συνεργατών µας, ο
καθένας από µας θα πρέπει να τηρεί απαρεγκλίτως ένα αυστηρό κώδικα
επαγγελµατικής ηθικής σε συνδυασµό µε το επίπεδο της ποιότητας και των
υπηρεσιών που οι µέτοχοι και το κοινό γενικότερα, δικαιούνται να προσµένουν από
µία εταιρία σαν την AXA.
Ο Όµιλος έχει µακρά ιστορία πιστής τήρησης και προώθησης µιας ισχυρής
επαγγελµατικής ηθικής και δεοντολογίας. Είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι ένα
βασικό µέρος της κουλτούρας µας. Συντάξαµε τον Οδηγό Κανονιστικής
Συµµόρφωσης και Ηθικής της AXA για να καθιερώσουµε ένα κοινό όραµα προτύπων
και πρακτικών για τις εργασίες του Οµίλου, οµαδοποιώντας τες σε έναν Οδηγό. Οι
αρχές του Οδηγού και η κοινή λογική πρέπει να οδηγούν τον καθένα από εµάς στην
εκτέλεση των καθηµερινών του δραστηριοτήτων.
Η µακροχρόνια επιτυχία του Οµίλου µας εξαρτάται από αυτό, καθώς η φήµη µας
µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.
Υπολογίζω στην ατοµική σας ακεραιότητα και στην κοινή λογική στις καθηµερινές
σας δραστηριότητες για την διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις αρχές που
προσδιορίζονται σε αυτόν τον Οδηγό.

Henri de Castries
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Μήνυµα του κ. Eric Kleijnen,
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Όλο το υλικό που βλέπετε παρακάτω είναι σχετικό µε την Κανονιστική
Συµµόρφωση.
Η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι ένα κρίσιµο θέµα για τον Όµιλο ΑΧΑ για πολλούς
λόγους:
•

Για τον κίνδυνο της φήµης:

Η ΑΧΑ αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές Εταιρίες στην ασφαλιστική και
χρηµατοοικονοµική βιοµηχανία. Και οι δύο αυτές είναι βιοµηχανίες όπου η φήµη
είναι το κλειδί. Πρώτα από όλα για τους πελάτες. Οι εργασίες µας έχουν να κάνουν
µε µακροχρόνια προστασία. Οπότε, τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποιοι είµαστε και αν
µπορούν να µας εµπιστευτούν ως δίκαιο, αξιόπιστο και οικονοµικά ισχυρό
οργανισµό. Η φήµη όµως είναι εύθραυστη: Χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί, αλλά
µπορεί να χαθεί από µία απλή αντιεπαγγελµατική πρακτική στην οποία, για
παράδειγµα, ο τύπος θα δώσει τη µέγιστη απήχηση, απλά επειδή έχουµε µεγάλο
όνοµα.
•

Για τον νοµικό κίνδυνο:

Οι πελάτες µας γενικά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα όχι µόνο για την επιτυχία, αλλά και
για τον τρόπο που πραγµατοποιείται αυτή. Προσέχουν αν είστε επαγγελµατίες στην
προσέγγισή σας και αν ο τρόπος που χειρίζεστε τις υποθέσεις είναι δίκαιος και
ειλικρινής.
Εάν όχι, o κίνδυνος για τις νοµικές κυρώσεις είναι µεγάλος, χωρίς να λάβουµε υπόψη
µας την απώλεια χρόνου, χρηµάτων και φήµης, σε περίπτωση εµπλοκής σας σε
δικαστικό αγώνα.
•

Για τον οικονοµικό κίνδυνο:

Η µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικά πρόστιµα. Θα
θυµάστε τους ηγέτες ευρωπαϊκών βιοµηχανιών, στους οποίους υποβλήθηκε πρόστιµο
χιλιάδων εκατοµµυρίων Ευρώ. Παρόµοια περιστατικά βλάπτουν την οικονοµική
θέση, η οποία είναι κρίσιµη στην αγορά.
Η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι θέµα καθηµερινής προσοχής από όλους µας. Είναι
επίσης συνδεδεµένο µε τη Φιλοδοξία 2012:
• Για να απλοποιήσουµε τα πράγµατα, η Κανονιστική Συµµόρφωση έχει να κάνει µε
το να είµαστε δίκαιοι στις εργασίες µας µε τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους
µετόχους και τους προµηθευτές. Είναι ακριβώς αυτά τα µέρη από τα οποία
θέλουµε να κερδίσουµε την προτίµηση για τη Φιλοδοξία 2012.
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• Η Κανονιστική Συµµόρφωση έχει να κάνει µε τη διαφάνεια, την αποφυγή όλων
των πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων, τη διαχείριση όλων των µερών µε τον
ίδιο τρόπο, δίνοντας σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες.
• Σαν αποτέλεσµα, ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ πρέπει να συµµορφωνόµαστε µε πολλά πράγµατα
που κάνουµε: ως εκτιµητές κινδύνων, ως µέλη της διαχείρισης περιουσίας και
εφοδιασµού, ως άτοµα χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής εµπειρίας, στα
συµβόλαια που συνάπτουµε, στον τρόπο που αναφέρουµε πράγµατα και
αριθµούς, στα µηνύµατα που παραδίδουµε στους συναδέλφους, τους διευθυντές,
τους πελάτες ή τους διανοµείς, τον Όµιλο ΑΧΑ ή τις χρηµατοοικονοµικές αγορές.
ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, φέρουµε τον κίνδυνο να µην είµαστε σύννοµοι σε
πολλά πράγµατα που κάνουµε.
Παρά τη σοβαρότητα του θέµατος, η Κανονιστική Συµµόρφωση δεν είναι µία ανιαρή
υποχρέωση: ∆εν είναι ωραίο και ευχάριστο να είσαι δίκαιος; ∆εν θα θέλαµε όλοι να
είναι δίκαιοι µαζί µας; Το ‘’να είσαι δίκαιος’’ δεν ενισχύει τη θετική εικόνα που
έχουµε για τους εαυτούς µας ως άτοµα και ως οµάδα; Μπορούµε όλοι µας να είµαστε
περήφανοι που δουλεύουµε σε έναν Όµιλο όπου η δικαιοσύνη αναγνωρίζεται και
προωθείται τόσο σαν ανθρώπινη όσο και σαν επιχειρηµατική αξία!
Εποµένως, η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι καλή, η Κανονιστική Συµµόρφωση
είναι ωραία, η Κανονιστική Συµµόρφωση είναι ακόµα και ευχάριστη. Σαν
∆ιευθύνοντας Σύµβουλος, θα υποστηρίξω όλους εσάς, για να εξασφαλίσουµε ότι όλοι
εµείς θα κάνουµε την Κανονιστική Συµµόρφωση πραγµατικότητα: Το να γίνουµε ο
πιο συµµορφωµένος οργανισµός της ελληνικής αγοράς, θα είναι Ο ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ
σκοπός!

O CEO σας
Eric Kleijnen
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η AXA δεσµεύεται να λειτουργεί σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας
και εντιµότητας. Αυτή η δέσµευση δεν γίνεται µόνο για να επιβεβαιώνεται η
συµµόρφωση µας µε τους ισχύοντες νόµους και τους κανονισµούς, αλλά επιπλέον για
να κερδίζουµε συνεχώς την εµπιστοσύνη των πελατών µας, των µετόχων, του
προσωπικού και των συνεργατών.
Ο Οδηγός αυτός δεν σκοπεύει να είναι ένας εξαντλητικός Οδηγός µε λεπτοµερείς
κανόνες και ρυθµίσεις που να διέπουν τη διεξαγωγή εργασιών, από τις εταιρίες του
Οµίλου και το Προσωπικό τους, σε όλες τις χώρες όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται.
Αντί αυτού, σκοπεύει να καθιερώσει ορισµένες καθοδηγητικές αρχές και ευρείες
πολιτικές σε όλο τον Όµιλο, σχεδιασµένες να εξασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρίες του
Οµίλου και το Προσωπικό τους έχουν ένα κοινό όραµα ως προς τα ηθικά πρότυπα
του Οµίλου και λειτουργούν σύµφωνα µε αυτά.
Ο Οδηγός καθιερώνει τα ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται από
όλες τις εταιρίες του Οµίλου και περιλαµβάνει τις ακόλουθες πολιτικές:
•
•

•
•

Κανονιστική Συµµόρφωση και Ηθική.
Πολιτική ελέγχου και χρήσης σηµαντικών µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών
(Πολιτική «Ηθικού Τοίχου») που συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό ως παράρτηµα
Α.
Πολιτική φύλαξης και διατήρησης αρχείων που συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό
ως Παράρτηµα Β.
Πολιτική συναλλαγών των χρεογράφων του Οµίλου της ΑΧΑ (Πολιτική
Εσωτερικών Συναλλαγών) που συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό ως Παράρτηµα Γ.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικά
1. Πού εφαρµόζεται αυτός ο Οδηγός;
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι πολιτικές που τίθενται σε αυτόν τον Οδηγό
ισχύουν για όλες τις εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ1 και τους διαχειριστές τους,
διευθυντές και υπαλλήλους καθώς και τους συνεργάτες και το υπόλοιπο προσωπικό
που έχουν το προφίλ των υπαλλήλων 2 (συνολικά οι συνεργάτες της ΑΧΑ). Ο
Οδηγός αυτός δεν ισχύει για τους ανεξάρτητους agents, πράκτορες, αναδόχους,
συµβούλους ή ιδιώτες που δεν έχουν συνάψει συµβόλαιο εργασίας ή διαφορετικά δεν
έχουν το προφίλ των υπαλλήλων του Οµίλου.
Οι εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ λειτουργούν σε περισσότερες από 50 χώρες
παγκοσµίως, η κάθε µία από τις οποίες έχει το δικό της επιχειρησιακό, νοµικό και
ρυθµιστικό περιβάλλον. Πολλές εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ µπορεί να έχουν ήδη
υιοθετήσει ή πρόκειται να υιοθετήσουν µελλοντικά περισσότερο λεπτοµερείς
πολιτικές και διαδικασίες προσαρµοσµένες στις συγκεκριµένες εργασίες τους και/ ή
στο ειδικό ρυθµιστικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον των χωρών όπου λειτουργούν
(Οι Πολιτικές Συµµόρφωσης των θυγατρικών).
Αυτός ο Οδηγός προορίζεται να συµπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει αυτές τις
Πολιτικές Συµµόρφωσης των Θυγατρικών. Η ΑΧΑ Ασφαλιστική έχει υιοθετήσει
ειδικές Πολιτικές Συµµόρφωσης στα θέµατα που καλύπτονται σε αυτόν τον Οδηγό, οι
οποίες πρέπει να παρακολουθούνται παράλληλα µε τις Πολιτικές που
περιλαµβάνονται σε αυτόν τον Οδηγό. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει µία σύγκρουση
συµφερόντων ανάµεσα στις Πολιτικές Συµµόρφωσης της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και
στις Πολιτικές αυτού του Οδηγού, παρακαλούµε επικοινωνήσετε µε τον ανώτερό σας
και ή µε τον εκπρόσωπο Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας σας ή του Νοµικού
Τµήµατος ή του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

1

Για τους σκοπούς αυτού του Οδηγού, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, εταιρία του Οµίλου
θεωρείται η εταιρία όπου 1. η ΑΧΑ κατέχει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία των µετοχών ή 2.
ελέγχεται από την ΑΧΑ και αντιµετωπίζεται ως θυγατρική ενοποιηµένη για λογιστικούς σκοπούς.
Joint ventures όπου η ΑΧΑ κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 50% των ψήφων και στις οποίες η
ΑΧΑ έχει τον διοικητικό έλεγχο πρέπει να αντιµετωπίζονται ως εταιρίες του Οµίλου για τους σκοπούς
αυτού του Οδηγού, εκτός εάν υπάρχουν συµφωνίες συµβολαίων ή συγκεκριµένες αντιρρήσεις από
συνεταίρους των Joint ventures ή άλλες ειδικές συνθήκες που να εµποδίζουν την εφαρµογή του
Οδηγού.
2

Συµπεριλαµβάνονται οι συνδεδεµένοι agents και το λοιπό προσωπικό που θεωρούνται υπάλληλοι για
τους σκοπούς της εφαρµοζόµενης εργασιακής νοµοθεσίας και των κανόνων και/ ή για φορολογικούς
σκοπούς. Για αποφυγή αµφιβολιών, οι πολιτικές που καθορίζονται σε αυτό τον Οδηγό ισχύουν για
όλους τους οικονοµικούς επαγγελµατίες της ΑΧΑ Financial εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από
αυτήν.
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2. Ποιες είναι οι ευθύνες µου σαν ένας συνεργάτης της AXA;
Σαν ένας συνεργάτης της ΑΧΑ πρέπει να συµπεριφέρεστε µε τρόπο κατάλληλο προς
το εργασιακό σας περιβάλλον, να είστε ευσυνείδητος και να σέβεστε τις ανησυχίες,
τις αξίες και τις προτιµήσεις των άλλων. Όλοι οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να
εξοικειωθούν µε τις Πολιτικές του Οδηγού και να τις τηρούν κατά την καθηµερινή
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους.
Υπό τους όρους των τοπικών νόµων και κανονισµών οι συνεργάτες της ΑΧΑ
ενθαρρύνονται να αναφέρουν αµέσως οποιεσδήποτε πρακτικές ή ενέργειες πιστεύουν
ότι είναι ανάρµοστες ή ασυνεπείς µε τις πολιτικές του Οδηγού ή υπονοµεύουν τους
ηθικούς κανόνες ή την ακεραιότητα του Οµίλου ή των συνεργατών του.

3. Πώς θα αναφέρω ηθικές παρεκτροπές ή άλλα θέµατα που πιστεύω ότι πρέπει
να αναφερθούν σύµφωνα µε τις πολιτικές του Οδηγού;
Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει Πολιτική ∆ιαχείρισης των Παραπόνων των Εργαζοµένων η
οποία περιλαµβάνεται στο Τµήµα 6 του Οδηγού. Οι Συνεργάτες της AXA πρέπει να
συµβουλεύονται αυτήν την Πολιτική για πληροφορίες επί των διαδικασιών που
πρέπει να ακολουθηθούν όταν έχουν κάτι να αναφέρουν σχετικά µε τις πολιτικές του
Οδηγού. Η λήψη προληπτικών µέτρων για την πρόληψη των προβληµάτων είναι
µέρος της κουλτούρας της ΑΧΑ και το να µιλούν στο αρµόδιο άτοµο αποτελεί ένα
από τα πρώτα βήµατα για την κατανόηση και επίλυση δύσκολων ερωτήσεων.
Οποιοσδήποτε αναφέρει κάποια κακή συµπεριφορά, καλή την πίστη, προστατεύεται
από αντίποινα.
Το Τµήµα 6 του Οδηγού αφορά στην ελάχιστη διαδικασία που πρέπει να εφαρµοστεί
από τις Εταιρίες του Οµίλου. Ωστόσο αυτή η διαδικασία (καθώς και οποιαδήποτε
Πολιτική ή ειδική πρόβλεψη ή Πολιτική που περιέχεται στον Οδηγό) µπορεί να έρθει
σε σύγκρουση µε τις εφαρµοστέες νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις και εποµένως
δεν θα εφαρµόζεται άµεσα σε εσάς ή στην Εταιρία σας µέχρι την ώρα που τέτοιες
συγκρούσεις θα επιλυθούν. Για παράδειγµα στην Γαλλία οι διαδικασίες που
περιγράφονται στο Τµήµα 6 δεν µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα. Οι συνεργάτες της
ΑΧΑ που εργάζονται για µια Γαλλική Εταιρία απαιτείται ωστόσο να έρχονται σε
επαφή µε το τοπικό Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, το Νοµικό ή το Τµήµα
Κανονιστικής Συµµόρφωσης για περαιτέρω πληροφόρηση.

Σελίδα 11 από 59

Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ - 2011

4. Ποιες είναι οι συνέπειες από τη µη συµµόρφωση µε τις αρχές του Οδηγού;
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ λειτουργούν κατά
προσέγγιση σε 60 χώρες παγκοσµίως, η κάθε µία από τις οποίες έχει το δικό της
επιχειρηµατικό, νοµικό και ρυθµιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, αυτός ο Οδηγός δεν
επιχειρεί να καθορίσει ένα οµοιόµορφο σύνολο κανόνων ή κυρώσεων για την
έλλειψη συµµόρφωσης µε τις Πολιτικές του Οδηγού.
Οι περισσότερες εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ έχουν καθορίσει εσωτερικούς
κανονισµούς και άλλες πολιτικές διακυβέρνησης των εργασιακών σχέσεων
συµπεριλαµβάνοντας θέµατα όπως πειθαρχικά µέτρα σε περίπτωση ηθικής
παρεκτροπής όπως περιγράφεται στον Οδηγό. Οι συνέπειες από έλλειψη
συµµόρφωση µε τις Πολιτικές του Οδηγού θα εξαρτηθούν από τους εσωτερικούς
κανονισµούς και τις πολιτικές σε ισχύ στη συγκεκριµένη εταιρία του Οµίλου, καθώς
και κάθε κύρωση ή άλλη ενέργεια που θα ληφθεί ως συνέπεια της έλλειψης
συµµόρφωσης θα είναι σύµφωνη µε αυτούς τους εσωτερικούς κανονισµούς και τις
Πολιτικές. Όπως αναφέρεται παρακάτω, σε περίπτωση που κάποια Πολιτική (ή ειδική
διάταξη Πολιτικής) η οποία περιέχεται στον Οδηγό έρχεται σε σύγκρουση µε τους
εσωτερικούς κανονισµούς ή τις πολιτικές της εταιρίας του Οµίλου
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις) ή µε τις
εφαρµοζόµενες νοµικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, η Πολιτική δεν θα εφαρµοστεί
στην εταιρία του Οµίλου, έως ότου οι συγκρούσεις αυτές επιλυθούν µε τρόπο συνεπή
µε τη νοµική, συµβατική και εταιρική διακυβέρνηση των απαιτήσεων που
εφαρµόζονται στην εταιρία του Οµίλου ΑΧΑ.

5. Με ποιόν θα επικοινωνώ εάν έχω κάποια απορία;
Να θυµάστε πως ένας γραπτός Οδηγός, όπως αυτός, µπορεί να χρησιµεύει µόνο ως
ένας γενικός κανόνας συµπεριφοράς. ∆εν µπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική
ακεραιότητα και τη σωστή κρίση και δεν µπορεί να δώσει την κατάλληλη απάντηση
σε κάθε κατάσταση που µπορεί να προκύψει.
Εάν έχετε απορίες σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή των πολιτικών του
Οδηγού σε µια συγκεκριµένη περίπτωση ή θεωρείτε ότι υπάρχει σύγκρουση µεταξύ
των πολιτικών της εταιρίας και των πολιτικών του Οδηγού, παρακαλώ όπως
συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας ή αντιπρόσωπο του τµήµατος Ανθρώπινου
∆υναµικού, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας
σας.
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Ειδικές περιπτώσεις που µπορεί να συναντήσετε

1. Η εταιρία µου απασχολεί τακτικά συµβούλους για την παροχή διαφόρων
υπηρεσιών και το τµήµα µου είναι αρµόδιο για την επανεξέταση και επιλογή
αυτών των συµβούλων. Ένας από αυτούς πρότεινε να µου παρέχει υπηρεσίες
προσωπικά σε µειωµένη τιµή. Είναι η µειωµένη τιµή µία «εξυπηρέτηση» και
χρειάζοµαι ειδική έγκριση πριν αποδεχθώ;
Απάντηση: Αυτό µπορεί να συνιστά ένα ανάρµοστο προσωπικό όφελος σύµφωνα
µε το Τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του
Οµίλου. Πριν αποδεχθείτε τέτοιου είδους υπηρεσίες θα πρέπει να συζητήσετε µε
τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο ∆υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα
Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Να σηµειωθεί ότι ισχύουν ειδικοί κανόνες σε αυτά
τα θέµατα για όλους τους συνεργάτες των τµηµάτων ∆ιαχείρισης Περιουσίας της
ΑΧΑ. Αυτοί οι κανόνες παρουσιάζονται στο τµήµα 2.6 του Οδηγού Κανονιστικής
Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου και µπορούν να τους συµβουλευτούν όλοι
οι συνεργάτες της ΑΧΑ που εµπλέκονται µε τη ∆ιαχείριση Περιουσίας, πριν
αποδεχθούν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

2. Είµαι υπεύθυνος για τις διατραπεζικές σχέσεις της εταιρίας µου. Μία από τις
τράπεζες µε την οποία συνεργαζόµαστε, στα πλαίσια του ενδιαφέροντος
ενίσχυσης και εξάπλωσης της υφιστάµενων επιχειρηµατικών µας σχέσεων,
είναι πρόθυµη να µου προτείνει µια ειδική συµφωνία για το ενυπόθηκο
δάνειο ενός ακινήτου που σκέφτοµαι να αγοράσω. Χρειάζοµαι ειδική έγκριση
πριν αποδεχθώ αυτό το δάνειο;
Απάντηση: Αυτό µπορεί να συνιστά ένα αντικανονικό προσωπικό όφελος
σύµφωνα µε το Τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής.
Πριν αποδεχθείτε τέτοιου είδους υπηρεσίες θα πρέπει να συµβουλευτείτε τον
ανώτερό σας και/ ή το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, το Νοµικό Τµήµα ή το
Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

3. Κατέχω το 5% από µία ιδιωτική εταιρία αλλά δεν ασκώ κάποιο έλεγχο σε
αυτή, ούτε είµαι συνεργάτης της διοίκησής της. Αυτή η εταιρία ενδιαφέρεται
να υποβάλλει πρόταση συνεργασίας µε τον Όµιλο ΑΧΑ. ∆ηµιουργεί αυτό
οποιοδήποτε ζήτηµα, χρειάζοµαι ειδική έγκριση;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης
και Ηθικών Κανόνων, οι Συνεργάτες της ΑΧΑ και τα µέλη των οικογενειών τους
απαιτείται να αναφέρουν περιπτώσεις όπου οι εταιρίες στις οποίες έχουν κάποιο
αξιόλογο συµφέρον, έχουν σηµαντικές συναλλαγές µε κάποια από τις εταιρίες του
Οµίλου, σε περιοδική η µοναδική βάση. Για αυτό το λόγο, ένα ποσοστό 3% στο
κεφάλαιο ή µεγαλύτερο θεωρείται ένα σηµαντικό «συµφέρον» σε µία εταιρία.
Συνεπώς, εάν κατέχετε το 5% µίας εταιρίας που ενδιαφέρεται να υποβάλλει
πρόταση συνεργασίας µε τον Όµιλο ΑΧΑ, καλείστε να συµβουλευτείτε τον
ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο ∆υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα
Κανονιστικής Συµµόρφωσης πριν προχωρήσετε.
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4. Σκέπτοµαι να αγοράσω το 10% µίας ιδιωτικής εταιρίας η οποία παρέχει
διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα στον Όµιλο ΑΧΑ. ∆εδοµένου του µικρού
µεγέθους του ποσοστού µου και του γεγονότος ότι δεν εµπλέκοµαι στη
διοίκηση, αυτό αποτελεί πρόβληµα;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Συµµόρφωσης και Ηθικής, οι
συνεργάτες της ΑΧΑ και οι οικογένειές τους απαιτείται να προαναφέρουν την
απόκτηση οποιουδήποτε ποσοστού ενδιαφέροντος 3% ή µεγαλύτερου, µιας
εταιρίας η οποία έχει συναλλαγές µε κάποια εταιρία του Οµίλου ΑΧΑ, είτε σε
περιοδική ή µοναδική βάση. Συνεπώς πριν αγοράσετε κάποιο ποσοστό, καλείστε
να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο ∆υναµικό, το Νοµικό
Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

5. Για κάποια χρόνια µια µικρή εταιρία, την οποία είχε ο γαµπρός µου,
συνεργαζόταν µε τον όµιλο ΑΧΑ. Αυτό αποτελεί ζήτηµα, απαιτείται κάποια
ειδική έγκριση;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης
και Ηθικής, οι συναλλαγές, οι οποίες ωφελούν συγγενείς ή φιλικά πρόσωπα
µπορεί, ανάλογα µε τις συνθήκες, να δηµιουργήσουν σύγκρουση συµφερόντων ή
την εµφάνιση σύγκρουσης συµφερόντων. Συνεπώς, πρέπει να αναφέρετε το
γεγονός στον ανώτερό σας και/ ή στο Ανθρώπινο ∆υναµικό, στο Νοµικό Τµήµα ή
στο Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

6. Η σύζυγός µου εργάζεται σε µια εταιρία, η οποία έχει µια µακροχρόνια
συµφωνία τεχνολογίας µε τον Όµιλο ΑΧΑ. Η σύζυγός µου δεν έχει καµία
σχέση µε αυτό το συµβόλαιο ή τη διαπραγµάτευση γύρω από αυτό. Αυτό
αποτελεί πρόβληµα;
Απάντηση: ∆εδοµένου ότι ούτε εσείς ούτε η σύζυγός σας έχετε κάποια σχέση µε
τη διαπραγµάτευση ή την εκτέλεση της συµφωνίας, δεν υπάρχει σύγκρουση
συµφερόντων και δεν χρειάζεται να λάβετε κάποια µέτρα, σύµφωνα µε τον Οδηγό
Συµµόρφωσης και Ηθικών Κανόνων. Εάν παρόλα αυτά, είτε εσείς, είτε η σύζυγός
σας, εµπλέκεστε άµεσα ή έµµεσα στη χορήγηση, διαπραγµάτευση, ή εκτέλεση της
συµφωνίας πρέπει να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο
∆υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

7. Είµαι ένας ενεργός επενδυτής ακίνητης περιουσίας και ελέγχω διάφορες
ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες επενδύουν σε ακίνητη περιουσία. Μία από τις
εταιρίες µου σκέπτεται να αγοράσει ένα ακίνητο από µια θυγατρική της
ΑΧΑ. Αυτό αποτελεί ζήτηµα ή απαιτείται κάποια ειδική έγκριση;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης
και Ηθικής, οι συνεργάτες της ΑΧΑ και τα µέλη των οικογενειών τους απαιτείται
να αναφέρουν τις περιπτώσεις όπου, εταιρίες στις οποίες κατέχουν σηµαντικό
ποσοστό (3% ή µεγαλύτερο), έχουν σηµαντικές συναλλαγές µε κάποια εταιρία
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του Οµίλου ΑΧΑ, είτε σε περιοδική είτε σε µοναδική βάση. Συνεπώς, εάν εσείς ή
κάποιο από τα µέλη της οικογένειάς σας έχει µια εταιρία η οποία προτίθεται να
αποκτήσει ακίνητο εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ, καλείστε να συµβουλευτείτε τον
ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο ∆υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα
Κανονιστικής Συµµόρφωσης πριν προβείτε στη συναλλαγή.

8. Μου έγινε πρόταση να γίνω διευθυντής σε µία εταιρία εκτός Οµίλου ΑΧΑ.
Απαιτείται ειδική έγκριση;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 2.2 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης
και Ηθικής, οι συνεργάτες της ΑΧΑ µπορεί να υπηρετήσουν σαν διευθυντές
εταιρίας εκτός Οµίλου ΑΧΑ, µόνο εάν αυτό εγκρίνεται από την ∆ιοικητική
Επιτροπή της ΑΧΑ ή εάν είστε εργαζόµενοι σε θυγατρική του Οµίλου, από τον
∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΉ της εταιρίας
σας.

9. Κατά καιρούς λαµβάνω προσκλήσεις για διάφορα αθλητικά γεγονότα από
συµβούλους που απασχολούνται από την εταιρία µου. Επιτρέπεται να δέχοµαι
τέτοιες προσκλήσεις;
Απάντηση: Το τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής
αναγνωρίζει ότι τα επιχειρηµατικά δώρα και η ψυχαγωγία που αποβλέπουν στο
χτίσιµο ισχυρών εργασιακών σχέσεων µπορεί να είναι κατάλληλα, υπό τον όρο
ότι τέτοια δώρα και ψυχαγωγία δεν αποτελούν απόπειρες να εξαγοράσουν πιο
ευνοϊκή µεταχείριση και δεν εγείρουν υποψίες σχετικά µε την ικανότητα ενός
Συνεργάτη της ΑΧΑ να διενεργεί ανεξάρτητες, αντικειµενικές και δίκαιες κρίσεις
για το συµφέρον της ΑΧΑ. Κανονικά ενδεικτικές χειρονοµίες από ένα
επιχειρηµατικό συνεργάτη όπως ένα επαγγελµατικό δείπνο ή η προσφορά
εισιτηρίου σε ένα αθλητικό γεγονός δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβληµα σύµφωνα
µε τον Οδηγό Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου. Το βάρος
εναπόκειται σε εσάς να χρησιµοποιείτε σωστή κρίση για να βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παραβίαση των αρχών. Εάν έχετε απορίες σχετικά µε κάποια
συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει να συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και/ ή το
Ανθρώπινο ∆υναµικό, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης πριν αποδεχθείτε οποιαδήποτε προσφορά επαγγελµατικού δώρου ή
πρόταση ψυχαγωγίας. Επίσης να σηµειωθεί ότι ισχύουν ειδικοί κανόνες σε αυτά
τα θέµατα για όλους τους Συνεργάτες των τµηµάτων ∆ιαχείρισης Περιουσίας του
Οµίλου ΑΧΑ. Αυτοί οι κανόνες παρουσιάζονται στο τµήµα 2.6 του Οδηγού
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου και µπορούν να τους
συµβουλευτούν όλοι οι Συνεργάτες που εµπλέκονται µε τη ∆ιαχείριση
Περιουσίας πριν αποδεχθούν τέτοιου είδους προσκλήσεις.
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10. Μία τράπεζα µε την οποία η εταιρία µου έχει σηµαντική συνεργασία έχει
καλέσει εµένα και την οικογένειά µου σε ένα χιονοδροµικό θέρετρο, για ένα
σαββατοκύριακο, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα. Επιτρέπεται να δεχτώ την
πρόσκληση;
Απάντηση: Το τµήµα 2.5 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής
αναγνωρίζει ότι τα επιχειρηµατικά δώρα και η ψυχαγωγία που αποβλέπουν στην
φήµη και πελατεία και στο χτίσιµο ισχυρών εργασιακών σχέσεων µπορεί να είναι
κατάλληλα υπό τον όρο ότι δεν αποτελούν προσπάθειες να εξαγοράσουν πιο
ευνοϊκή µεταχείριση και δεν εγείρουν υποψίες για την ικανότητα Συνεργάτη της
ΑΧΑ να διενεργεί ανεξάρτητες, αντικειµενικές και δίκαιες κρίσεις για το
συµφέρον της ΑΧΑ. Αυτού του είδους οι προσφορές συνεργάτη της ΑΧΑ, οι
οποίες είναι παραπάνω από ευγενικές χειρονοµίες από έναν πάροχο υπηρεσιών,
ενδέχεται να είναι µία προσπάθεια εξαγοράς πιο ευνοϊκής µεταχείρισης και πρέπει
να συζητηθεί µε τον ανώτερό σας και/ ή το Ανθρώπινο ∆υναµικό, το Νοµικό
Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης, πριν γίνει αποδεκτή
οποιαδήποτε προσφορά επαγγελµατικού δώρου ή πρόταση ψυχαγωγίας. Επίσης
να σηµειωθεί ότι ισχύουν ειδικοί κανόνες σε αυτά τα θέµατα για όλους τους
Συνεργάτες της ΑΧΑ στα τµήµατα ∆ιαχείρισης Περιουσίας του Οµίλου Εταιριών
της AXA. Αυτοί οι κανόνες παρουσιάζονται στο τµήµα 2.6 του Οδηγού
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου και µπορούν να τους
συµβουλευτούν όλοι οι συνεργάτες που εµπλέκονται µε τη ∆ιαχείριση
Περιουσίας, πριν αποδεχθούν τέτοιου είδους προσκλήσεις.

11. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου πληροφορήθηκα ότι µία εταιρία εκτός
Οµίλου θα προχωρήσει στην αγορά της πλειοψηφίας των µετοχών µίας
ανταγωνίστριας εταιρίας. Μου επιτρέπεται να κάνω συναλλαγές χρεογράφων
της ανταγωνίστριας εταιρίας, να µοιραστώ την πληροφορία µε φίλους µου ή
να την προωθήσω σε κάποια εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων του Οµίλου;
Απάντηση: Όχι, η χρησιµοποίηση πληροφοριών τέτοιας φύσης λόγω της
αρµοδιότητάς σας ως συνεργάτης της ΑΧΑ, απαγορεύεται αυστηρώς από την
Πολιτική Ηθικού Τοίχου του Οµίλου, όπως αναφέρεται στο τµήµα 3.2 του
Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικών Κανόνων.

12. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου, έµαθα για µία µεγάλη επενδυτική
ευκαιρία σε ακίνητη περιουσία την οποία επεξεργάζεται η εταιρία µου, αλλά
δεν πιστεύω ότι τελικά θα την αναλάβει. Θα υπήρχε πρόβληµα εάν
εκµεταλλευτώ προσωπικά την ευκαιρία;
Απάντηση: Ναι, σύµφωνα µε το τµήµα 2.4 του Οδηγού Κανονιστικής
Συµµόρφωσης και Ηθικών Κανόνων, οι συνεργάτες της ΑΧΑ δεν πρέπει (1) να
αναλαµβάνουν προσωπικά ευκαιρίες τις οποίες ανακαλύπτουν, χρησιµοποιώντας
εταιρικές πληροφορίες ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιακών τους
καθηκόντων, (2) να ανταγωνίζονται, άµεσα ή έµµεσα µε τον Όµιλο ΑΧΑ, χωρίς
ειδική έγκριση της ∆ιοικητικής Επιτροπής της ΑΧΑ ή εάν εργάζονται σε
θυγατρική του Οµίλου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΉ της εταιρίας του Οµίλου.
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13. Η εταιρία µου είναι µία ανάµεσα σε πολλές υποψήφιες για ένα συµβόλαιο µε
την τοπική κυβέρνηση. Θα ήθελα να προσκαλέσω το κυβερνητικό στέλεχος
µε το οποίο διαπραγµατεύοµαι και την οικογένειά του για ένα
Σαββατοκύριακο, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα σε ένα θέρετρο, για να
αναπτυχθούν περισσότερο οι σχέσεις µας. Αυτό αποτελεί ζήτηµα ή απαιτείται
κάποια ειδική έγκριση;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το τµήµα 4.4 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης
και Ηθικής, οι Συνεργάτες της ΑΧΑ καλούνται να παρακολουθούν αυστηρά τους
νόµους και τους κανονισµούς που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ του προσωπικού της
κυβέρνησης και των προµηθευτών των χωρών στις οποίες λειτουργεί ο Όµιλος.
Οι Συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να είναι ενήµεροι ότι, οι πρακτικές οι οποίες
µπορεί να είναι αποδεκτές στο εµπορικό-επιχειρηµατικό περιβάλλον (όπως η
παροχή γευµάτων, ψυχαγωγίας, µεταφοράς) είναι µη αποδεκτές ακόµα και
παράνοµες, όταν σχετίζονται µε κυβερνητικούς υπαλλήλους ή όσους ενεργούν για
λογαριασµό της κυβέρνησης. Είναι αυστηρά ενάντια στην πολιτική του Οµίλου
της ΑΧΑ, συνεργάτες της να χρηµατοδοτούν ή να δίνουν δώρα σε κυβερνητικά
στελέχη ή υπαλλήλους και εάν αυτό γίνει, εύλογα θα θεωρηθεί ότι σχετίζεται µε
τις επιχειρηµατικές σχέσεις του Οµίλου ΑΧΑ. Αυτές οι κινήσεις απαγορεύονται
από το νόµο. Είναι ευθύνη όλων των µελών της ΑΧΑ να τηρούν τους νόµους και
τους κανονισµούς που ισχύουν.

14. Παρακολουθώ τις εκτιµήσεις των εσόδων της εταιρίας µου, οι οποίες δεν
έχουν ακόµα δηµοσιευτεί και οι οποίες είναι καλύτερες από ότι προσδοκάται.
Μπορώ να µοιραστώ αυτή την πληροφορία µε την οικογένειά µου ή την
αγορά; Εναλλακτικά, µπορώ να συστήνω την αγορά µετοχών εταιρίας της
ΑΧΑ σε ένα στενό φίλο;
Απάντηση: Όχι, η χρήση πληροφοριών τέτοιας φύσης για συναλλαγή ή για να
«φιλοδωρήσετε» τρίτους, είναι αυστηρά απαγορευµένη από την Εσωτερική
Εµπορική πολιτική του Οµίλου και επίσης απαγορεύεται από το νόµο στις
περισσότερες χώρες όπου λειτουργεί ο Όµιλος.
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IV. Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ
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1. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ AXA
Οι Αξίες µας
Για τις οποίες ποτέ δεν θα συµβιβαστούµε
Οι οµάδες της AXA σε ολόκληρο τον κόσµο είµαστε εναγκαλισµένοι µε πέντε αξίες για τις
οποίες δε συµβιβαζόµαστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες:
* Ακεραιότητα
Πάντοτε είµαστε υπεύθυνοι και ενεργούµε µε τον σωστό τρόπο.
* Οµαδικό πνεύµα
Είµαστε Μία Εταιρία, Μία ποικιλόµορφη οµάδα.
* Επαγγελµατισµός
Πάντα προσπαθούµε να κάνουµε την διαφορά.
* Καινοτοµία
Συνεχώς προσπαθούµε να βρούµε νέους και βελτιωµένους τρόπους για να προσθέσουµε
αξία σε όλους τους ενδιαφερόµενους.
* Πραγµατισµός

Αντιµετωπίζουµε την πραγµατικότητα µε θάρρος και εστιάζουµε στα
Αποτελέσµατα.
Οι αξίες µας µεταφράζονται στις καθηµερινές συµπεριφορές των οµάδων µας σε
ολόκληρο τον κόσµο.
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2. ΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ

2.1 Σύγκρουση συµφερόντων
«Σύγκρουση συµφερόντων» υπάρχει όταν το προσωπικό συµφέρον παρεµβαίνει ή
φαίνεται ότι παρεµβαίνει, µε οποιοδήποτε τρόπο, στα συµφέροντα του Οµίλου AXA.
Μία περίπτωση σύγκρουσης µπορεί να εµφανισθεί όταν κάποιος συνεργάτης της
AXA ενεργεί ή έχει συµφέροντα (επιχειρησιακά, οικονοµικά ή άλλα) τα οποία θα τον
δυσκολέψουν να εκτελέσει την εργασία του στον Όµιλο ΑΧΑ αντικειµενικά και
αποτελεσµατικά. Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να εµφανιστεί για παράδειγµα
όταν ένας συνεργάτης της ΑΧΑ ή µέλος της οικογένειάς του3 δεχθεί ανάρµοστα
πλεονεκτήµατα (συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών δανείων, υπηρεσιών ή την
πληρωµή για υπηρεσίες τις οποίες ο συνεργάτης της AXA εκτελεί κατά την ροή των
εργασιών του Οµίλου AXA ) σαν αποτέλεσµα της θέσης του στην ΑΧΑ ή έχει
πλεονεκτήµατα επειδή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες. Σύγκρουση επίσης µπορεί να
προκύψει όταν κάποιος συνεργάτης της ΑΧΑ ή κάποιο µέλος της οικογένειάς του,
έχει σηµαντικό οικονοµικό συµφέρον4 σε εταιρία που έχει µεγάλη συνεργασία µε την
ΑΧΑ ή έχει εξωτερικά συµφέροντα τα οποία µπορούν να καταλήξουν σε
συµβιβαστικές κρίσεις.
Συγκρούσεις συµφερόντων µπορούν να εµφανιστούν σε πολλές κοινές περιπτώσεις
παρά τις προσπάθειες κάποιου να τις αποφύγει. Οι συνεργάτες της ΑΧΑ
ενθαρρύνονται να ζητούν διευκρινίσεις και να συζητούν για πιθανές συγκρούσεις
συµφερόντων. Εάν έχετε ερωτήσεις για συγκεκριµένη κατάσταση θα πρέπει να
ενηµερώσετε τον υπεύθυνο ή τον εκπρόσωπο της εταιρίας σας του Τµήµατος
Προσωπικού, του Νοµικού Τµήµατος ή του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

2.2 Εξωτερικές δικαιοδοσίες και άλλες δραστηριότητες και συµφέροντα
Παρόλο που οι δραστηριότητες εκτός του Οµίλου AXA δεν αφορούν απαραίτητα µια
σύγκρουση συµφερόντων, µια σύγκρουση µπορεί να εγερθεί ανάλογα µε την θέση
σας µέσα στον όµιλο της ΑΧΑ και ανάλογα µε την σχέση του οµίλου ΑΧΑ µε την εν
λόγω ιδιαίτερη δραστηριότητα. Εξωτερικές δραστηριότητες µπορεί επίσης να
εγείρουν µια πιθανή σύγκρουση συµφερόντων εάν γίνουν αιτία ένας συνεργάτης της
ΑΧΑ να επιλέξει ανάµεσα σε αυτό το συµφέρον και στα συµφέροντα του οµίλου της
ΑΧΑ. Ο Όµιλος της ΑΧΑ αναγνωρίζει ότι οι κατευθυντήριες γραµµές αυτής της
παραγράφου δεν είναι εφαρµόσιµες στους διευθυντές των εταιριών του οµίλου της
ΑΧΑ που δεν υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις µέσα στον όµιλο της ΑΧΑ
(΄΄Εξωτερικοί ∆ιευθυντές΄΄ ).

3

Για τους σκοπούς αυτού του Οδηγού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, 1) οικογένεια σηµαίνει
σύζυγος, γονείς, παιδιά, αδέρφια, συγγενείς εξ αγχιστείας (µητριά, πατριός, γαµπρός, νύφη) και
οποιοσδήποτε µοιράζεται το σπίτι σας και 2) συγγενείς είναι η οικογένειά σας και τα πρώτα ξαδέρφια
σας.
4
Όπως περιγράφεται στο τµήµα 2.2 παρακάτω, ένα «σηµαντικό οικονοµικό συµφέρον» για αυτό το
σκοπό σηµαίνει ένα ποσοστό 3% ή περισσότερο (ανεξάρτητα από το είδος του συµφέροντος).
Σελίδα 20 από 59

Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ - 2011

Εξωτερικές ∆ικαιοδοσίες
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να µην υπηρετούν ως διευθυντές (ή σε µια ισάξια
θέση) σε οποιονδήποτε εξωτερικό επιχειρηµατικό οργανισµό, εκτός εάν τέτοια
υπηρεσία είναι ειδικά εγκεκριµένη από τη ∆ιοικητική Επιτροπή της ΑΧΑ ή στην
περίπτωση των συνεργατών της ΑΧΑ οι οποίοι είναι απασχολούµενοι στις
θυγατρικές της ΑΧΑ, από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από τον Οικονοµικό
∆ιευθυντή τέτοιων θυγατρικών ή επιχειρηµατικών µονάδων. Αυτή η εγκεκριµένη
αίτηση εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το αν ένας συνεργάτης της ΑΧΑ σχεδιάζει να
υπηρετήσει ως διευθυντής σε ένα εξωτερικό επιχειρηµατικό οργανισµό (1) µε µία
προσωπική ιδιότητα ή (2) σαν εκπρόσωπος του οµίλου (ή µίας εταιρίας του οµίλου)
κρατώντας µία εταιρική θέση συµβούλου στον εξωτερικό οργανισµό (π.χ. όπου ο
Όµιλος µπορεί να έχει ένα σηµαντικό αλλά όχι ελεγκτικό µετοχικό συµφέρον στην
εξωτερική εταιρία). Υπάρχει ένας αριθµός από παράγοντες και κριτήρια τα οποία ο
Όµιλος της ΑΧΑ θα χρησιµοποιήσει στον προσδιορισµό του κατά πόσο θα εγκρίνει
ένα αίτηµα ενός συνεργάτη της ΑΧΑ για µία εξωτερική επιχειρηµατική δικαιοδοσία.
Για παράδειγµα δικαιοδοσίες σε εξωτερικές εταιρίες είναι υποκείµενες σε νοµικούς
περιορισµούς σε ορισµένες δραστηριότητες. ∆ικαιοδοσίες σε εξωτερικές εταιρίες
µπορούν να ικανοποιούν έναν αριθµό από επιχειρηµατικούς παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων (1) προαγωγή των συµφερόντων του οµίλου της ΑΧΑ και (2)
να µην µειώνουν µε οποιονδήποτε ουσιώδη τρόπο την ικανότητα των συνεργατών της
ΑΧΑ να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Όµιλο της ΑΧΑ. Ο
Όµιλος της ΑΧΑ επίσης θα µελετήσει την χρονική δέσµευση και πιθανές προσωπικές
υποχρεώσεις και υπευθυνότητες που συνδυάζονται µε εξωτερικές δικαιοδοσίες στην
εκτίµηση των αιτηµάτων.

Εξωτερικά χρηµατοοικονοµικά και επιχειρηµατικά συµφέροντα
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να είναι προσεχτικοί σε σχέση µε προσωπικές
επενδύσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων ή να εγείρουν την
εµφάνιση µίας σύγκρουσης. Συγκρούσεις συµφερόντων µπορεί να προκύψουν σε
περιπτώσεις όπου ένας συνεργάτης της ΑΧΑ ή ένα µέλος της οικογένειάς του,
διατηρεί ένα σηµαντικό συµφέρον σε µία εταιρία που έχει σηµαντικές συµφωνίες µε
τον Όµιλο είτε σε περιοδική είτε σε µοναδική βάση. Για παράδειγµα, διατηρώντας
σηµαντικό συµφέρον σε µία οικογενειακώς ελεγχόµενη ή ιδιωτικά ελεγχόµενη
εταιρία, που πραγµατοποιεί εργασίες µε τον Όµιλο, µπορεί να δώσει αφορµή για µία
σύγκρουση συµφερόντων ή την εµφάνιση µίας σύγκρουσης. Αντίθετα η κατοχή
µετοχών σε µία ευρέως εισηγµένη εταιρία που πραγµατοποιεί εργασίες µε τον Όµιλο
από καιρό σε καιρό µπορεί να µην εγείρει τους ίδιους τύπους ανησυχιών. Για
σκοπούς αναφοράς και αποσαφήνισης των επενδύσεών σας σε εταιρίες που
πραγµατοποιούν εργασίες µε τον Όµιλο, θα θεωρείστε ότι έχετε ένα σηµαντικό
συµφέρον στην εταιρία εάν εσείς ή τα µέλη της οικογένειάς σας κατέχουν άµεσα ή
έµµεσα µία συµµετοχή στο κεφάλαιο του 3% ή περισσότερο (ανεξάρτητα από την
µορφή τέτοιων συµφερόντων). Πριν από την πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε
προσωπικών επενδύσεων, οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να συµβουλεύονται τους
ανωτέρους τους ή τους εκπροσώπους των τµηµάτων Ανθρωπίνων Πόρων, Νοµικού
και Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας τους και πρότερη αποσαφήνιση πρέπει
να γίνεται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρίας σας ή από τον Οικονοµικό
∆ιευθυντή. Το όριο του 3% που αναφέρθηκε παραπάνω έχει δηµιουργηθεί για
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σκοπούς αναφοράς και αποσαφήνισης των προσωπικών σας επενδύσεων σε εταιρίες
που πραγµατοποιούν εργασίες µε τον Όµιλο, ωστόσο, το εάν µία πραγµατική ή
πιθανή σύγκρουση συµφερόντων εκτιµάται ότι θα εµφανιστεί σαν αποτέλεσµα της
κατοχής τέτοιου συµφέροντος, εξαρτάται από έναν αριθµό παραγόντων
συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους της επένδυσης, την φύση των καθηκόντων
εργασίας και από την σπουδαιότητα των συµφωνιών άλλων εταιριών µε τον Όµιλο.
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά µε εξωτερικά
επιχειρηµατικά συµφέροντα που µπορεί να τους αποσπάσουν σηµαντικό µέγεθος του
χρόνου τους και /ή να συµβιβάσουν την ανεξάρτητη κρίση τους. Εάν προκύψει µία
κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων πρέπει να το αναφέρετε στον ανώτερό σας και
/ή σε έναν εκπρόσωπο των τµηµάτων Ανθρωπίνων Πόρων, Νοµικής Υπηρεσίας ή
Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας σας. Επιχειρηµατικές συναλλαγές που
ευνοούν συγγενείς ή προσωπικούς φίλους, όπως είναι η χορήγηση ενός συµβολαίου
υπηρεσιών σε αυτούς ή σε µία εταιρία στην οποία αυτοί έχουν µία ελέγχουσα
συµµετοχή ή άλλο σηµαντικό συµφέρον, µπορεί να δηµιουργήσουν µία σύγκρουση
συµφερόντων ή την εµφάνιση µίας σύγκρουσης. Οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να
συµβουλεύονται τους ανωτέρους τους ή τον εκπρόσωπο των τµηµάτων Ανθρωπίνων
Πόρων, Νοµικής Υπηρεσίας, ή Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας, προτού
εµπλακούν σε µία τέτοια συναλλαγή.
Άλλες Εξωτερικές ∆εσµεύσεις
Αναγνωρίζουµε ότι οι συνεργάτες της ΑΧΑ συχνά επιδίδονται σε κοινωνικές
υπηρεσίες στις τοπικές τους κοινωνίες και εµπλέκονται σε µία ποικιλία
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων και εµείς επαινούµε τις προσπάθειες της ΑΧΑ
σχετικά µε αυτό. Ωστόσο, είναι καθηµερινό καθήκον των συνεργατών της ΑΧΑ να
σιγουρεύουν ότι όλες οι εξωτερικές δραστηριότητες, ακόµη και οι φιλανθρωπικές ή
οι χωρίς αµοιβή δραστηριότητες, δεν συνιστούν µία σύγκρουση συµφερόντων ή µε
άλλον τρόπο δεν είναι ασυνεπείς µε την απασχόληση στον όµιλο της ΑΧΑ.

2.3 Προστασία και σωστή χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου της
ΑΧΑ
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ έχουν την ευθύνη για περιφρούρηση και ανάδειξη
κατάλληλης και αποδοτικής χρήσης της περιουσίας του Οµίλου της AXA. Ο κάθε
ένας από εµάς επίσης έχει την υποχρέωση να προστατεύσει την περιουσία του
Οµίλου της AXA από ζηµία, φθορά, κατάχρηση, υπεξαίρεση ή καταστροφή. Κλοπή,
ζηµία, κατάχρηση, απροσεξία, και απώλεια των παγίων µπορεί να έχει άµεση
επίπτωση στην κερδοφορία του Οµίλου της AXA. Οποιεσδήποτε καταστάσεις ή
γεγονότα που µπορεί να οδηγήσουν στην κλοπή, ζηµία, κατάχρηση ή απώλεια της
περιουσίας του Οµίλου AXA πρέπει να αναφέρονται αµέσως στον ανώτερό σας ή σε
έναν εκπρόσωπο της εταιρίας σας των Τµηµάτων Ανθρωπίνων Πόρων, Νοµικής
Υπηρεσίας ή Κανονιστικής Συµµόρφωσης αµέσως µόλις πέσουν στην αντίληψή σας.
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Πρόσβαση και χρήση των Προγραµµάτων Λογισµικού
Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) είναι στην πρώτη γραµµή της διαδικασίας
προστασίας των Πληροφοριακών Συστηµάτων. Επιλέγοντας ένα ασφαλές κωδικό
πρόσβασης είναι σηµαντικό για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας
της ΑΧΑ και των πελατών της. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός ενάντια στην Κλοπή
Λογισµικού απαιτεί το λογισµικό να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των αδειών χρήσης τους. Όλοι πρέπει να συµµορφωνόµαστε µε τις
απαιτήσεις αυτές, µε σκοπό να προστατεύσουµε την ΑΧΑ από δικαστικούς αγώνες
σαν αποτέλεσµα της κακής χρήσης του λογισµικού.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να ακολουθούν πιστά τα παρακάτω:
•

Με το όρο λογισµικό εννοείται κάθε προϊόν λογισµικού (π.χ. εφαρµογή,
αποθηκευµένες εικόνες προστασίας οθόνης (screensavers), παιχνίδια κ.λπ.).

•

Η κακή χρήση του λογισµικού της εταιρίας (π.χ. η µη εξουσιοδοτηµένη
αντιγραφή ή η διανοµή λογισµικού, η οποία πραγµατοποιείται µε τη λήψη,
αντιγραφή, κοινή χρήση, πώληση ή εγκατάσταση πολλαπλών αντιγράφων σε
υπολογιστές) ή η φόρτωση παράνοµου λογισµικού, θεωρείται κλοπή.

•

Να µην εγκαθιστάτε λογισµικό οποιασδήποτε πηγής από µόνοι σας, χωρίς την
έγκριση του ∆ιευθυντή Ασφάλειας Πληροφοριών. Κάνοντας κάτι τέτοιο µπορεί
να καταστραφούν τα συστήµατα και αυτό µπορεί να έχει επακόλουθο τη λήψη
πειθαρχικών µέτρων εις βάρος σας.

•

Να αναφέρετε στον ∆ιευθυντή Ασφάλειας Πληροφοριών οποιοδήποτε λογισµικό
πιστεύετε ότι λειτουργεί χωρίς άδεια.

•

Για περισσότερες πληροφορίες να ανατρέξετε στην Πολιτική Ασφάλειας της
ΑΧΑ.

•

Να επιλέγετε κωδικό πρόσβασης τον οποίο θα θυµάστε εύκολα, αλλά δύσκολα θα
µπορούν τρίτοι να µαντέψουν.

•

Κρατήστε τον κωδικό πρόσβασης εµπιστευτικό.

•

Αν πιστεύετε ότι κάποιος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας αλλάξτε το αµέσως
και ενηµερώστε τον ∆ιευθυντή Ασφάλειας Πληροφοριών

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και διαδίκτυο.
Η ΑΧΑ παίρνει την κακή χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
πολύ σοβαρά. Κατάχρηση αυτών των συστηµάτων θα θεωρείται ύψιστη ηθική
παρεκτροπή και µπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της
απόλυσης. Η ΑΧΑ χρησιµοποιεί αυτά τα συστήµατα για τις εργασίες της και εφόσον
σας επιτρέπεται η χρήση τους, δεν πρέπει:
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•

Να χρησιµοποιείτε τα συστήµατα της ΑΧΑ για τις προσωπικές σας εργασίες.

•

Να χρησιµοποιείτε τα συστήµατα υπέρµετρα για προσωπική χρήση ή να τα
χρησιµοποιείτε για να στηρίξετε παράνοµες ή άσεµνες δραστηριότητες π.χ. για να
φορτώνουµε πορνογραφικό υλικό ή να προβαίνετε σε δυσφήµιση ανθρώπων και
επιχειρήσεων.

•

Να αποθηκεύετε µεγάλες ποσότητες από προσωπικό υλικό στα συστήµατα της
ΑΧΑ αφού αυτό περιορίζει την δυνατότητα των εργασιών µας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Ασφαλείας.

2.4 Εταιρικές Ευκαιρίες και Πρόσοδοι του Οµίλου
Οι συνεργάτες της AXA έχουν µία ηθική υποχρέωση στον Όµιλο AXA να προωθούν
τα νόµιµα συµφέροντά του όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία και να χρησιµοποιούν
εταιρικές πηγές αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Εταιρικές ευκαιρίες και έρευνες
δεν πρέπει να λαµβάνονται ή να χρησιµοποιούνται για προσωπικό όφελος. Οι
συνεργάτες της AXA απαγορεύεται: 1) να παίρνουν για τον εαυτό τους προσωπικά
πληροφορίες που ανακαλύφθηκαν δια µέσου της χρήσης της εταιρικής περιουσίας ή
λόγω της θέσης τους, 2) να χρησιµοποιούν την εταιρική περιουσία ή την εταιρική
τους θέση για προσωπικό κέρδος και 3) να ανταγωνίζονται µε τον Όµιλο της AXA
άµεσα ή έµµεσα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, χωρίς την συγκατάθεση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της AXA ή στην περίπτωση των συνεργατών της AXA που
είναι απασχολούµενοι στις θυγατρικές του οµίλου AXA, χωρίς την συγκατάθεση του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του Οικονοµικού ∆ιευθυντή αυτής της θυγατρικής ή
επιχειρηµατικής µονάδας.

2.5 ∆ώρα, φιλοξενία και κίνητρα
Επιχειρηµατικά δώρα και ψυχαγωγία είναι σχεδιασµένα για απόκτηση φήµης και
πελατείας και δυνατών σχέσεων συνεργασίας µεταξύ επιχειρηµατικών εταίρων.
Ωστόσο κάτω από ειδικές συνθήκες, φιλοξενία, διασκέδαση, εύνοιες, προνόµια και
προσφορές εργασίας µπορεί να είναι προσπάθειες για απόκτηση ευνοϊκής
µεταχείρισης. Η αποδοχή τέτοιων δέλεαρ εγείρει αµφιβολίες σχετικά µε την
ικανότητα ενός συνεργάτη της AXA να διενεργεί µε ανεξάρτητες επιχειρηµατικές
κρίσεις για το συµφέρον της AXA. Για παράδειγµα, ένα πρόβληµα µπορεί να
προκύψει εάν 1) η λήψη ενός δώρου από έναν συνεργάτη της ΑΧΑ, διασκέδασης ή
άλλου δέλεαρ θα µπορούσε να συµβιβάσει ή θα µπορούσε λογικά να φανεί ως
συµβιβασµός, στην ικανότητα του ατόµου να παίρνει αντικειµενικές και καλής πίστης
επιχειρηµατικές αποφάσεις για λογαριασµό του Οµίλου της AXA ή 2) η προσφορά
ενός δώρου από έναν συνεργάτη της AXA, διασκέδασης ή άλλου δέλεαρ φαίνεται να
είναι µία απόπειρα να πετύχει εργασίες µε αντικανονικά µέσα ή να χρησιµοποιεί
αντικανονικά µέσα για να κερδίσει κάποιο ειδικό πλεονέκτηµα από τις
επιχειρηµατικές σχέσεις, ή µπορεί λογικά να θεωρηθεί σαν µία τέτοια προσπάθεια.
Αυτές οι καταστάσεις µπορεί να προκύψουν σε πολλές διαφορετικές συνθήκες
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(συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων ή αναµενόµενων προµηθευτών και
πελατών) και οι συνεργάτες της AXA πρέπει να έχουν στο µυαλό τους ότι κάποια
είδη κινήτρων, µπορούν να συνιστούν παράνοµα φιλοδωρήµατα, αποπληρωµές ή
µίζες. Το βάρος πέφτει ατοµικά στον συνεργάτη της AXA να χρησιµοποιήσει ορθή
κρίση και να σιγουρευτεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση αυτών των αρχών. Εάν έχετε
οποιαδήποτε ερώτηση ή αβεβαιότητα σχετικά µε το εάν κάποια δώρα, φιλοξενία ή
άλλα είδη κινήτρων είναι κατάλληλα, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον ανώτερό σας
ή µε έναν υπεύθυνο των Ανθρωπίνων Πόρων , του Νοµικού Τµήµατος ή του
Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας σας.

2.6 Ηθική Προµηθειών και Εφοδιασµού (Procurement)
Το Τµήµα Προµηθειών και Εφοδιασµού (Procurement) του Οµίλου AXA έχει
υιοθετήσει µία ειδική σειρά πρόσθετων ηθικών οδηγιών που απευθύνονται στους
συνεργάτες της AXA στα Τµήµατα Προµηθειών και Εφοδιασµού των εταιριών του
Οµίλου AXA που εµπλέκονται στον εφοδιασµό αγαθών και υπηρεσιών από τρίτους
για λογαριασµό αυτών των εταιριών (Συνεργάτες Προµηθειών και Εφοδιασµού).
Κάτω από αυτές τις οδηγίες οι Συνεργάτες Προµηθειών και Εφοδιασµού πρέπει να
ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες και πρακτικές επιπρόσθετα από τις άλλες
προβλέψεις αυτού του Οδηγού:
•

Εντιµότητα / Ανταγωνιστικές ενέργειες: Oι συνεργάτες Προµηθειών και
Εφοδιασµού πρέπει να µεταχειρίζονται όλους τους πιθανούς συνεργαζόµενους
αµερόληπτα όταν διαβουλεύονται για όλες τις σηµαντικές αγορές χωρίς
εξαιρέσεις.

•

Ουδετερότητα: Οι συνεργάτες Προµηθειών και Εφοδιασµού απαγορεύεται να
αποδέχονται, άµεσα ή έµµεσα5, δώρα, ψυχαγωγία, επιρροή σκέψης, προσωπικά
προνόµια ή άλλα κίνητρα από οποιαδήποτε κατηγορία υφιστάµενων ή πιθανών
πωλητών χωρίς την εκπεφρασµένη άδεια από τον επικεφαλής του Τµήµατος
Προµηθειών και Εφοδιασµού της εταιρίας τους. Αυτό σηµαίνει ότι τα Συνεργάτες
Προµηθειών και Εφοδιασµού, χωρίς εκπεφρασµένη άδεια από τον επικεφαλής
του Τµήµατος Προµηθειών και Εφοδιασµού της εταιρίας τους, δεν πρέπει:

•

Να αποδέχονται οποιοδήποτε γεύµα, πρόσκληση σε ένα αθλητικό, κοινωνικό ή
παρόµοιο γεγονός από ένα πωλητή ή να συµµετέχουν σε οποιοδήποτε ταξίδι,
σεµινάριο, επίσκεψη ή άλλο γεγονός οποιουδήποτε είδους οργανωµένο από έναν
πωλητή.

•

Να αποδέχονται προσωπικά δώρα, ψυχαγωγία ή εύνοιες από ένα πωλητή
συµπεριλαµβανοµένων «ευπαθών» προϊόντων που µπορεί να λάβουν αυθόρµητα
από πωλητές από καιρό σε καιρό (οποιαδήποτε λήψη τέτοιων ευπαθών προϊόντων
πρέπει να απορρίπτεται όταν είναι δυνατόν, διαφορετικά, πρέπει να προσφέρονται
στην AXA Hearts in Action ή σε παρόµοια τοπική πρωτοβουλία).

5

Άµεση λήψη επιρροής περιλαµβάνει επιρροή στην οικογένεια ή σε κάποιο συγγενή του µέλους της
διαχείρισης περιουσίας. Παρακαλώ να δείτε την υποσηµείωση 3 για τον ορισµό της «οικογένειας» και
των «συγγενών».
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•

Να αποδέχονται οποιαδήποτε µορφή υπηρεσιών ή προϊόντων από έναν πωλητή σε
µειωµένες τιµές ή µε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που δεν είναι γενικά
αποδεκτές στο κοινό.

Επιπροσθέτως, η λήψη οποιασδήποτε µίζας ή άλλης αποζηµίωσης από έναν
προµηθευτή απαγορεύεται απολύτως από την AXA και µπορεί επίσης να συνιστά µία
καταστρατήγηση του νόµου.
Εµπιστευτικότητα: Οι προσφορές των προµηθευτών και το περιεχόµενο των
συµβολαίων µε αυτούς είναι απόλυτα εµπιστευτικά και πρέπει να αντιµετωπίζονται
ανάλογα. Κάτω από καµία περίσταση, δεν πρέπει τέτοιες πληροφορίες µε
οποιαδήποτε µορφή να κοινοποιούνται έξω από τον Όµιλο της AXA χωρίς
εκπεφρασµένη έγκριση από τον τοπικό επικεφαλής του Τµήµατος Προµηθειών και
Εφοδιασµού εκτός εάν (1) η ανακοίνωση απαιτείται από νόµο, κανονισµό ή νοµικές/
ρυθµιστικές έρευνες ή µηχανισµούς, ή (2) όταν επικυρώνεται δεόντως από έναν
ανώτερο διευθυντή για έρευνες σε νοµικά ή ρυθµιστικά θέµατα ή για άλλες έγκυρες
επιχειρηµατικές αιτίες.
∆ιαφάνεια / εξακρίβωση: Όλοι οι σηµαντικοί όροι αναφορικά µε µία απόφαση
αγοράς πρέπει να καταγράφονται σε έγγραφο το οποίο τηρείται σε ένα αρχείο το
λιγότερο µέχρι η περίοδος απόσβεσης του εν λόγω αγαθού καταστεί οριστική. Στην
περίπτωση των µη αποσβεσθέντων άυλων αγαθών, η διάρκεια ζωής αυτών των
στοιχείων πρέπει να είναι το λιγότερο η περίοδος της ισχύος της υπογεγραµµένης
σύµβασης. Ιδίως αυτό το έγγραφο, πρέπει να εµπεριέχει τους τεχνικούς και
χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή, καθώς και τις
απόψεις και εξουσιοδοτήσεις που προηγήθηκαν αυτού, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
σε ισχύ κατά τον χρόνο που έγινε η επιλογή.
Επιπρόσθετα µε την γραπτή αλληλογραφία (επιστολές και ηλεκτρονικά µηνύµατα) µε
τους προµηθευτές, το αρχείο αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζει όλους τους τεχνικούς
και οικονοµικούς παράγοντες που έχουν επηρεάσει την επιλογή, καθώς και όλες τις
εξουσιοδοτήσεις που απαιτήθηκαν ή αποκτήθηκαν πριν την απόφαση, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διαδικασίες.
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2.7 Σεβόµαστε τους άλλους
Η ΑΧΑ έχει λεπτοµερείς πολιτικές όσον αφορά την ισότητα και τη διαφορετικότητα,
πολιτικές ενάντια της καταπίεσης και της παρενόχλησης. Είναι σηµαντικό ο καθένας
να εξοικειωθεί µε αυτές τις πολιτικές και να τις τηρεί. Υπογραµµίζουµε παρακάτω τις
αρχές κλειδιά που ο καθένας πρέπει να έχει υπόψη του:
•

Η διάκριση ή η ευνοιοκρατία δεν επιτρέπονται.

•

Οι εργαζόµενοι πρέπει να συµπεριφέρονται στους συναδέλφους τους και στους
άλλους µε τους οποίους συνεργάζονται (πελάτες, προµηθευτές) όπως θα ήθελαν
να τους συµπεριφέρονται.

•

Ακατάλληλη ή προσβλητική συµπεριφορά, για παράδειγµα υβριστική
ηλεκτρονική αλληλογραφία, κείµενα ή τηλεφωνικές κλήσεις σε συναδέλφους ή
συνεργάτες, θα θεωρείται ηθική παρεκτροπή και θα υπόκειται στα πειθαρχικά
µέτρα της ΑΧΑ.

•

Παράπονα για ανάρµοστη συµπεριφορά θα έχουν σαν αποτέλεσµα τη λήψη
πειθαρχικών µέτρων από την ΑΧΑ και δεν θα αγνοούνται.

•

Ο καθένας στην ΑΧΑ πρέπει να µεριµνεί για την υγεία και την ασφάλεια τη δική
του και αυτών που τον περιβάλλουν και πρέπει να συµµορφώνεται µε την
πολιτική αυτή.

•

Εάν παρατηρήσετε κάτι που είναι ακατάλληλο ή µη ασφαλές έχετε την
προσωπική ευθύνη να το αναφέρετε διαµέσου των καναλιών αναφοράς.
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3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΟΥΣ

3.1 Εµπιστευτικότητα
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να διατηρούν την εµπιστευτικότητα των ευαίσθητων
µη-δηµοσιοποιηµένων και λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών που τους
εµπιστεύονται είτε ο Όµιλος, είτε πελάτες και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτουν σε
κανέναν, εκτός εάν έχει δοθεί εξουσιοδότηση από την ΑΧΑ ή εάν υπαγορεύεται από
το νόµο, µε εξαίρεση (1) άλλους συνεργάτες της ΑΧΑ οι οποίοι πρέπει να τις
γνωρίζουν γιατί έχουν σχέση µε τα καθήκοντά τους, ή (2) άτοµα εκτός ΑΧΑ (όπως
πληρεξούσιοι, λογιστές ή άλλοι σύµβουλοι) οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν σε
συνδυασµό µε ειδική εντολή ή υποχρέωση που έχουν λάβει από τον Όµιλο, ή
οποιοσδήποτε άλλος έχει έγκυρη εργασία ή νοµική αιτία για να τις λαµβάνει και να
εκτελεί σχετικές εµπιστευτικές συµφωνίες. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες
περιλαµβάνουν όλες τις µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες, οι οποίες χρησιµεύουν
στους ανταγωνιστές ή µπορεί να είναι επικίνδυνες για τον Όµιλο ΑΧΑ ή τους
πελάτες του, εάν αποκαλυφθούν. Επίσης περιλαµβάνουν τις πνευµατικές ιδιοκτησίες
(όπως εµπιστευτικές πληροφορίες για τα προϊόντα, µυστικά συναλλαγών, πατέντες,
σήµατα και πνευµατικά δικαιώµατα), εταιρική δραστηριότητα, πλάνα marketing και
υπηρεσιών, βάσεις δεδοµένων, αναφορές, πληροφορίες για τους µισθούς, µη
δηµοσιευµένα οικονοµικά δεδοµένα και αναφορές, καθώς επίσης και πληροφορίες τις
οποίες οι συνεργάτες, προµηθευτές ή πελάτες, µάς έχουν εµπιστευθεί. Η υποχρέωση
για διατήρηση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών συνεχίζεται και αφού λήξει η
συνεργασία µε τον Όµιλο.
Για να διαφυλάττουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, οι συνεργάτες της
ΑΧΑ πρέπει να παρακολουθούν τις ακόλουθες διαδικασίες:
•

Ειδικές εµπιστευτικές συµφωνίες µπορεί να απαιτούνται για εξωτερικούς
συνεργάτες, κυβερνητικά γραφεία και εµπορικά σωµατεία τα οποία αναζητούν
πρόσβαση σε υλικό µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών.

•

Έντυπα σχετικά µε µη-δηµοσιοποιηµένα θέµατα πρέπει να διαφυλάσσονται
κατάλληλα.

•

Κατάλληλοι έλεγχοι για την υποδοχή και επίβλεψη των επισκεπτών σε
ευαίσθητες περιοχές, πρέπει να εφαρµόζονται και να διατηρούνται.

•

∆ιαδικασίες ελέγχου εγγράφων όπως αρίθµηση των αντιτύπων (counterparts) και
καταγραφή της διανοµής τους πρέπει να χρησιµοποιούνται όπου είναι
απαραίτητο.

•

Εάν ένας συνεργάτης της ΑΧΑ είναι εκτός εταιρίας έχοντας στην κατοχή του µηδηµοσιοποιηµένο σηµαντικό υλικό, οι γραµµατείς πρέπει να είναι προσεκτικές
στο να αποκαλύπτουν την τοποθεσία που βρίσκεται ο συνεργάτης αυτός.

•

Ευαίσθητες επαγγελµατικές συνοµιλίες, είτε διαπροσωπικές είτε τηλεφωνικές,
πρέπει να αποφεύγονται σε δηµόσιους χώρους και πρέπει να δίνεται προσοχή στη
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χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρόµοιων συσκευών σε
δηµόσιους χώρους.
•

Τα ηλεκτρονικά µηνύµατα και τα συνηµµένα τους που περιέχουν µηδηµοσιοποιηµένες πληροφορίες πρέπει να αντιµετωπίζονται µε την ανάλογη
διακριτικότητα.

3.2 Πολιτική «Ηθικού Τοίχου»
Η ΑΧΑ έχει δηµιουργήσει την Πολιτική Ελέγχου και Χρήσης Υλικού µη-δηµόσιων
πληροφοριών (Πολιτική του «Ηθικού Τοίχου»), αντίγραφο της οποίας
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α του Οδηγού και πολλές θυγατρικές της ΑΧΑ
έχουν υιοθετήσει τέτοιες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές έχουν θεσπιστεί για να
εµποδίζουν τη ροή υλικού µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών, σχετικά µε µία
εισηγµένη εταιρία ή τα χρεόγραφά της, από τούς συνεργάτες της ΑΧΑ που
λαµβάνουν τέτοιου είδους πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, προς
εκείνους που εκτελούν εργασίες διαχείρισης επενδύσεων. Εάν ο «Ηθικός Τοίχος»
είναι σε ισχύ, οι εργασίες διαχείρισης επενδύσεων θα συνεχιστούν παρά τη γνώση
υλικού µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών από συνεργάτες της ΑΧΑ που
εµπλέκονται σε διαφορετικά τµήµατα του Οµίλου. Οι δραστηριότητες διαχείρισης
επενδύσεων περιλαµβάνουν τη δηµιουργία, συµµετοχή και απόκτηση πληροφοριών
αναφορικά µε αγορές ή πωλήσεις χρεογράφων εισηγµένων εταιριών, ή τη δηµιουργία
και απόκτηση πληροφοριών αναφορικά µε συστάσεις σχετικά µε αγορές ή πωλήσεις
αυτών των χρεογράφων.
∆εδοµένων των εκτενών δραστηριοτήτων διαχείρισης επενδύσεων του Οµίλου που
διεξάγονται κυρίως από την AXA Investment Managers και την AllianceBernstein,
είναι πολύ σηµαντικό για τους συνεργάτες της ΑΧΑ να εξοικειωθούν µε την πολιτική
του «Ηθικού Τοίχου» και να την τηρούν.

3.3 Ακρίβεια δηµοσιεύσεων
Η νοµοθεσία σχετικά µε τα χρεόγραφα, καθώς και άλλοι νόµοι, επιβάλλουν διαρκείς
δηµοσιεύσεις από την πλευρά της ΑΧΑ και απαιτούν συνεχείς αναφορές αρχείων,
οικονοµικές πληροφορίες και άλλες αναφορές σε διάφορους ρυθµιστές και στις
Αρχές της χρηµαταγοράς συµπεριλαµβανοµένων της Γαλλικής Αρχής Οικονοµικών
αγορών (AMF). Επιπλέον ως ισχύουσα προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαγραφής
των µετοχών µας σύµφωνα µε τoν Οµοσπονδιακό νόµο 1934 των ΗΠΑ για τις
χρηµατιστηριακές συναλλαγές, όπως τροποποιήθηκε και τους κανόνες της Επιτροπής
Ανταλλαγών και Χρηµατοοικονοµικών τίτλων των ΗΠΑ (SEC), είµαστε
υποχρεωµένοι να θέτουµε σε δηµόσια διάθεση στις ΗΠΑ αυτές τις εκθέσεις και
υποβολές. Αυτές οι αναφορές και υποβολές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις
εφαρµοστέες νοµικές απαιτήσεις και να µην περιλαµβάνουν λανθασµένες δηλώσεις ή
παραλείψεις στοιχείων.
Εάν εµπλέκεστε άµεσα ή έµµεσα στην προετοιµασία τέτοιου είδους αναφορών και
υποβολών ή εάν επικοινωνείτε συστηµατικά µε τον τύπο, µε επενδυτές και αναλυτές
σχετικά µε την ΑΧΑ, πρέπει να είστε βέβαιοι, µέσα στα πλαίσια των επαγγελµατικών
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σας εργασιών, ότι αυτές οι αναφορές, οι υποβολές και οι ενηµερώσεις 1) είναι
πλήρεις, δίκαιες, ακριβείς, έγκυρες και κατανοητές, και 2) καλύπτουν τις νοµικές
απαιτήσεις. Αυτό ισχύει για όλες τις δηµόσιες ανακοινώσεις, προφορικές δηλώσεις,
παρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου και κλήσεις προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
που αφορούν τον Όµιλο, την οικονοµική του απόδοση και παρόµοια θέµατα.
3.4 Ανάρµοστη επιρροή στη διεξαγωγή των ελέγχων
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ και τα άτοµα που ενεργούν υπό την καθοδήγησή τους,
απαγορεύεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια εξαναγκασµού, χειραγώγησης, ή
δόλιας επιρροής οποιουδήποτε ανεξάρτητου δηµόσιου ή εξουσιοδοτηµένου δηµόσιου
λογιστή ο οποίος εµπλέκεται στην διεξαγωγή ελέγχου ή στην επανεξέταση
οικονοµικών καταστάσεων. Τα παρακάτω είναι µία λίστα µε ενέργειες οι οποίες
αποτελούν ανάρµοστη επιρροή:
•

Προσφορά ή δωροδοκία ή άλλα οικονοµικά κίνητρα σε έναν ελεγκτή,
συµπεριλαµβανοµένης της προσφοράς µελλοντικής απασχόλησης ή συµβόλαια
για µη-ελεγκτικές υπηρεσίες.

•

Η παροχή στον ελεγκτή ανακριβών ή παραπλανητικών αναλύσεων, σκοπίµως.

•

Απειλή για ακύρωση ή ακύρωση υφιστάµενων µη-ελεγκτικών ή ελεγκτικών
δεσµεύσεων εάν ο ελεγκτής αντιτίθεται στα λογιστικά της εταιρίας.

•

Προσπάθεια να αποµακρυνθεί συνεργάτης του ελεγκτή από τη διαχείριση ελέγχου
γιατί ο συνεργάτης αντιτίθεται στα λογιστικά της εταιρίας.

Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και άλλες ενέργειες δύναται να αποτελούν
ανάρµοστη επιρροή ανάλογα τις περιστάσεις.

3.5 Φύλαξη και διατήρηση αρχείων
Η σωστή τήρηση και διαφύλαξη των εταιρικών αρχείων είναι πολύ σηµαντική. Κάθε
εταιρία του Οµίλου ΑΧΑ είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της σωστής τήρησης
και διαφύλαξης των εταιρικών αρχείων σύµφωνα µε τους νόµους και τους
κανονισµούς µε τους οποίους λειτουργεί. Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει µια πολιτική
τήρησης και διαφύλαξης αρχείων, η οποία περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β του
Οδηγού. Οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να εξοικειωθούν µε την πολιτική αυτή.
3.6 Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα θέτει της προϋποθέσεις
για την επεξεργασία και προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.. Η
ΑΧΑ, οι ∆ιευθυντές της και ατοµικά οι εργαζόµενοι αν δεν εφαρµόζουν τις αρχές της
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να υπόκεινται ποινικές
κυρώσεις όπως ορίζονται από το νοµοθετικό πλαίσιο. . Είναι επίσης βασική απαίτηση
των αξιών της ΑΧΑ να επιδεικνύεται ο ύψιστος σεβασµός στα ευαίσθητα προσωπικά
δεδοµένα των πελατών της.
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Τα παρακάτω πρέπει να ληφθούν υπόψη:
•

Οι πελάτες πρέπει να µας επιβεβαιώσουν µε σαφήνεια ότι µπορούµε να
χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα τους και σε αντάλλαγµα εµείς, πρέπει να
τους πούµε µε ποιον τρόπο θα τα φυλάξουµε και θα τα χρησιµοποιήσουµε.

•

Πρέπει να ενηµερώνουµε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα για το λόγο τον οποίο χρειάζεται να συγκεντρώνουµε τα Προσωπικά
∆εδοµένα. Η ΑΧΑ δεν µπορεί να χρησιµοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα των
πελατών ή των εργαζοµένων τους για άλλο σκοπό από τον οποίο
συγκεντρώθηκαν.

•

Πρέπει να ρωτάµε µόνο πληροφορίες που πραγµατικά χρειαζόµαστε. Για
παράδειγµα, εάν συζητάµε µε έναν πελάτη που πρόκειται να κάνει ένα επενδυτικό
συµβόλαιο πιθανόν να µη χρειαζόµαστε το ιατρικό ιστορικό του, εποµένως δεν
χρειάζεται να ρωτήσουµε για αυτό.

•

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαιτεί οι ακριβείς
πληροφορίες να αποκτώνται και συντηρούνται ώστε, όταν οι πελάτες µάς πουν
ότι αυτά τα στοιχεία έχουν αλλάξει, να ανταποκριθούµε άµεσα.

•

Η ΑΧΑ πρέπει να διατηρεί τα αρχεία για µια περιορισµένη περίοδο, για την οποία
µπορεί νόµιµα να διατηρεί. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα αρχεία πρέπει
να διαγράφονται.

•

Οι εργαζόµενοι έχουν την ευθύνη να είναι πολύ προσεκτικοί µε τα προσωπικά
δεδοµένα, να µην τα µοιράζονται µε άλλους που δεν έχουν κανένα δικαίωµα σε
αυτά, να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Αρχής και να αναφέρουν
οποιαδήποτε παράβαση στον ∆ιευθυντή τους.
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4. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ /
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
4.1 Συµµόρφωση µε τους νόµους, τους κανόνες και τις ρυθµίσεις
Έχουµε µια µακροχρόνια δέσµευση να διεξάγουµε τις εργασίες µας σύµφωνα µε τους
εφαρµοζόµενους νόµους, τους κανονισµούς και σύµφωνα µε τις πιο υψηλές ηθικές
αρχές. Αυτή η δέσµευση επιβεβαιώνει τη φήµη µας για τιµιότητα, ποιότητα και
ακεραιότητα.
Επιπρόσθετα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, η ΑΧΑ προσχώρησε στο
Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών το Φεβρουάριο του 2003 και προέβη
σε επίσηµες δεσµεύσεις για να τηρεί και να προωθήσει τις 10 κατευθυντήριες αρχές.

Οι 10 αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου στους τοµείς των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος, και της αντιµετώπισης
της διαφθοράς έχουν κερδίσει την παγκόσµια συναίνεση και βασίζονται στα
παρακάτω:

•

στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

•

στη ∆ιακήρυξη για τις Βασικές Αρχές και τα ∆ικαιώµατα στην Εργασία από το
∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας.

•

στη ∆ιακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.

•

στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών ενάντια στη ∆ιαφθορά.

Οι 10 αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου είναι:
 Για τα ανθρώπινα δικαιώµατα:
Αρχή 1: Οι εταιρίες οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των
διεθνώς διακυρηγµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Αρχή 2: Οι εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν
εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
 Για τις συνθήκες εργασίας:
Αρχή 3: Οι εταιρίες οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και
την αποτελεσµατική αναγνώριση του δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
Αρχή 4: Οι εταιρίες οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε µορφής
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
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Αρχή 5: Οι εταιρίες οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της
παιδικής εργασίας.
Αρχή 6: Οι εταιρίες οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις
προσλήψεις και την απασχόληση.
 Για το περιβάλλον:
Αρχή 7: Οι εταιρίες οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις
περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Αρχή 8: Οι εταιρίες οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
Αρχή 9: Οι εταιρίες οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση
τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον..

 Για την καταπολέµηση της διαφθοράς:
Αρχή 10: Οι εταιρίες οφείλουν οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε µορφής διαφθορά,
συµπεριλαµβανοµένου του εκβιασµού και της δωροδοκίας.

Οι συνεργάτες της ΑΧΑ οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε αµφιβολία σχετικά µε πιθανή
παραβίαση αυτών των αρχών κατά τις καθηµερινές τους δραστηριότητες, θα πρέπει
να ενηµερώνουν τη ∆ιοίκησή τους και να ακολουθούν την διαδικασία χειρισµού
ερωτήσεων και παραπόνων .
Το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες της ΑΧΑ οι οποίοι επιθυµούν να προτείνουν
ενέργειες οι οποίες θα µπορούσαν να διευκολύνουν την προώθηση αυτών των αρχών.

4.2. Εσωτερικές συναλλαγές
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συνεργάτες της ΑΧΑ µπορεί να έχουν εµπιστευτικές
εσωτερικές πληροφορίες για την ΑΧΑ ή τις θυγατρικές της και /ή για εταιρίες µε τις
οποίες συνεργάζονται, οι οποίες δεν είναι γνωστές στο επενδυτικό κοινό. Οι
συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να χειρίζονται αυτές τις πληροφορίες ως εµπιστευτικές
και εάν τυχόν θεωρηθούν απαραίτητες από έναν επενδυτή για να καταλήξει σε µια
επενδυτική απόφαση, τότε ο συνεργάτης της ΑΧΑ που κατέχει την πληροφορία δεν
πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει χρεόγραφα του Οµίλου ή άλλης σχετιζόµενης
εταιρίας ή να δώσει σε άλλο άτοµο την πληροφορία, ο οποίος µπορεί να προβεί σε
ανάλογες συναλλαγές. Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει µια ειδική πολιτική συναλλαγών των
χρεογράφων την (Πολιτική Εσωτερικών Συναλλαγών), αντίγραφο της οποίας
συµπεριλαµβάνεται στον Οδηγό στο Παράρτηµα Γ. Όλοι οι συνεργάτες της ΑΧΑ
πρέπει να εξοικειωθούν µε την πολιτική αυτή και να την τηρούν.
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4.3 Αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία και δίκαιες συναλλαγές
Ο Όµιλος ΑΧΑ θεωρεί ότι η ευηµερία των καταναλωτών εξυπηρετείται καλύτερα
από τον οικονοµικό ανταγωνισµό. Η πολιτική µας είναι να ανταγωνιζόµαστε έντονα,
επιθετικά και επιτυχώς στο αυξανόµενο ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό κλίµα και
αυτό να γίνεται συνεχώς, συµβαδίζοντας µε τους περί ανταγωνισµού και δίκαιων
συναλλαγών νόµους σε όλες τις αγορές όπου λειτουργούµε. Επιδιώκουµε να
υπερέχουµε, ενώ λειτουργούµε τίµια και µε ηθική χωρίς να εκµεταλλευόµαστε
τρίτους. Κάθε συνεργάτης της ΑΧΑ πρέπει να κάνει φιλότιµες προσπάθειες στις
συναλλαγές µε τους πελάτες, προµηθευτές, ανταγωνιστές και λοιπούς συνεργάτες
της. Κανένας δεν πρέπει να εκµεταλλεύεται γεγονότα µέσω χειραγώγησης,
συγκάλυψης, κατάχρησης πληροφοριών, διαστρέβλωσης ή οποιασδήποτε άλλης
αθέµιτης πρακτικής.
Οι νόµοι περί ανταγωνισµού είναι σχεδιασµένοι να διατηρούν την ανταγωνιστική
οικονοµία και να προωθούν τον ευγενή και σθεναρό ανταγωνισµό. Πρέπει όλοι να
συµµορφωθούµε µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Οι συνεργάτες της ΑΧΑ που
εµπλέκονται µε το marketing, τις αγορές και πωλήσεις, µε συµβόλαια και συζητήσεις
µε ανταγωνιστές, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να βεβαιώνουν ότι κατανοούν τα πρότυπά
µας και είναι εξοικειωµένοι µε τους εφαρµοσµένους νόµους περί ανταγωνισµού. Για
το λόγο ότι οι νόµοι αυτοί είναι πολύπλοκοι και ποικίλουν από τη µία δραστηριότητα
στην άλλη, οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να αναζητούν τη συµβουλή από το νοµικό
σύµβουλο της εταιρίας τους, όταν υπάρχουν απορίες.
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4.4 Σχέσεις µε κυβερνητικό προσωπικό
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να συνειδητοποιούν ότι οι πρακτικές οι οποίες µπορεί
να είναι αποδεκτές στο εµπορικό-επιχειρηµατικό περιβάλλον (όπως η παροχή
γευµάτων, η ψυχαγωγία, µεταφορά) είναι µη αποδεκτές ακόµα και παράνοµες, όταν
σχετίζονται µε κυβερνητικούς υπαλλήλους ή όσους ενεργούν για λογαριασµό της
κυβέρνησης. Εποµένως, πρέπει να είναι ενήµεροι αλλά και να υποστηρίζουν τους
νόµους και κανονισµούς που διέπουν τις κυβερνητικές σχέσεις µε τους εργαζόµενους,
πελάτες και προµηθευτές, σε όποια χώρα δραστηριοποιούνται.
Είναι αυστηρά ενάντια στην πολιτική του Οµίλου της ΑΧΑ, συνεργάτες της να
χρηµατοδοτούν ή να δίνουν δώρα σε κυβερνητικά στελέχη ή υπαλλήλους και εάν
αυτό γίνει, εύλογα θα θεωρηθεί ότι σχετίζεται µε τις επιχειρηµατικές σχέσεις του
Οµίλου ΑΧΑ. Αυτές οι κινήσεις απαγορεύονται από το νόµο. Είναι ευθύνη όλων των
συνεργατών της ΑΧΑ, να τηρούν τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν,
όπου δραστηριοποιούνται.
Προσδοκούµε ότι όλοι οι συνεργάτες της ΑΧΑ αρνούνται να προβαίνουν σε
αµφίβολες πληρωµές. Οποιαδήποτε πληρωµή ή δώρο σε κυβερνητικό στέλεχος
πρέπει να έχει εξεταστεί εκ των προτέρων από το νοµικό σύµβουλο της εταιρίας,
καθώς και να εγκριθεί από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ακόµα και εάν αυτού του
είδους η πληρωµή είναι συνήθης στην χώρα που έγινε. Οι συνεργάτες της ΑΧΑ
πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να πραγµατοποιήσουν την πληρωµή για να
παραβιάσουν την πολιτική του Οµίλου ΑΧΑ και το νόµο, αλλά ακόµα και απλά,
δίνοντας υποσχέσεις ή εξουσιοδοτώντας, θα θεωρηθεί ότι παραβιάζουν αυτόν τον
Οδηγό.
Επιπλέον, ορισµένες δραστηριότητες υπάγονται σε νόµους και κανονισµούς σχετικά
µε δωρεές εταιριών οι οποίες µπορεί να γίνουν αποδεκτές από κυβερνητικό
προσωπικό. ∆ώρα και λοιπά, τα οποία δεν είναι πρέποντα ακόµα και προς ιδιώτες
είναι σε κάθε περίπτωση ακατάλληλα να δοθούν στα κυβερνητικά στελέχη.

4.5 Πολιτικές συνεισφορές από ή για λογαριασµό των εταιριών του Οµίλου
Οι εκλογικοί νόµοι γενικά απαγορεύουν πολιτικές συνεισφορές από εταιρίες προς
τους υποψηφίους. Πολλοί τοπικοί νόµοι απαγορεύουν επίσης τις εταιρικές αναµείξεις
στις τοπικές πολιτικές καµπάνιες. Σύµφωνα µε αυτούς τους νόµους, ο Όµιλος της
ΑΧΑ δεν συνεισφέρει σε οποιουσδήποτε υποψηφίους εθνικών ή τοπικών πολιτικών
γραφείων, όταν οι νόµοι αυτοί καθιστούν αυτές τις συνεισφορές παράνοµες. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, οι συνεισφορές σε πολιτικές καµπάνιες δεν πρέπει να έχουν
πραγµατοποιηθεί ή να καλύπτονται από έσοδα ή πόρους του Οµίλου. Τα έσοδα και οι
πόροι του Οµίλου περιλαµβάνουν (όχι περιοριστικά) τις εγκαταστάσεις, τις
προµήθειες γραφείου, τη φίρµα, τα τηλέφωνα και τα µηχανήµατα τηλεοµοιοτυπίας
(φαξ).
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ οι οποίοι διατηρούν ή επιθυµούν να έχουν πολιτικό γραφείο
πρέπει να το κάνουν στο δικό τους χρόνο, είτε στις διακοπές, κατά την άδεια άνευ
αποδοχών, µετά το ωράριο εργασίας ή τα Σαββατοκύριακα. Επιπρόσθετα, πρέπει να
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ενηµερώνεται ο Νοµικός Σύµβουλος της εταιρίας πριν τη λειτουργία πολιτικού
γραφείου για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µε τον
Όµιλο.
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ µπορούν να κάνουν προσωπικές πολιτικές συνεισφορές όταν
αυτές είναι σύµφωνες µε τους ισχύοντες νόµους.
Ο Όµιλος ΑΧΑ αναγνωρίζει ότι αυτές οι οδηγίες δεν εφαρµόζονται σε εξωτερικά
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου ΑΧΑ.

4.6 Ρυθµιστικές πληροφορίες, έρευνες και δίκες
Αιτήµατα πληροφοριών
Κυβερνητικοί και ρυθµιστικοί οργανισµοί µπορεί κατά καιρούς να διεξάγουν µελέτες
και έρευνες απαιτώντας πληροφορίες σχετικά µε τον Όµιλο ΑΧΑ, τους πελάτες του ή
άλλους, οι οποίες µπορεί να θεωρηθούν εµπιστευτικές ή ιδιωτικές.
Όλες οι ρυθµιστικές έρευνες που αφορούν οποιονδήποτε συνεργάτη της ΑΧΑ θα
πρέπει να διαχειρίζονται από τον Γενικό Νοµικό Σύµβουλο και /ή τον αρµόδιο του
Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ.
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ οι οποίοι λαµβάνουν τέτοιες έρευνες θα πρέπει να τις
αναφέρουν αµέσως στο Νοµικό τµήµα ή/ και στο Τµήµα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης.

Είδη ερευνών
Οι ρυθµιστικές έρευνες µπορούν να πραγµατοποιηθούν ταχυδροµικώς, µε
ηλεκτρονικό µήνυµα, τηλεφωνικώς ή µε προσωπική επίσκεψη. Στην περίπτωση της
προσωπικής επίσκεψης µπορεί να υπάρξει απαίτηση για άµεση παραγωγή και
επιθεώρηση των στοιχείων. Ενώ η τηλεφωνική ή η προσωπική έρευνα θα πρέπει να
διαχειρίζονται µε προσεκτικό και ευγενικό τρόπο, ο καλών ή ο επισκέπτης πρέπει να
ενηµερώνονται ότι οι απαντήσεις σε τέτοια αιτήµατα είναι αρµοδιότητα του Νοµικού
Τµήµατος και /ή του Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
Για αυτό το λόγο ο επισκέπτης θα πρέπει να περιµένει, ενώ θα ζητούνται
τηλεφωνικές οδηγίες από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κανονιστικής
Συµµόρφωσης ή τον Γενικό Σύµβουλο σχετικά µε τη διαδικασία χειρισµού. Στην
περίπτωση της τηλεφωνικής έρευνας, ο καλών θα πρέπει να παραπέµπεται στον
Γενικό Σύµβουλο ή στον ∆ιευθυντή Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης ή θα
ενηµερώνεται ότι η κλήση του θα επιστραφεί άµεσα. Οι γραπτές ή µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος έρευνες θα πρέπει να προωθούνται έγκαιρα στον Γενικό
Σύµβουλο ή στον αρµόδιο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης οι
οποίοι θα παρέχουν την κατάλληλη απάντηση.
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Απαντώντας στα αιτήµατα για πληροφορίες
Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δεν πρέπει αρχείο ή υλικό, σε απάντηση κάποιας
έρευνας, να δοθεί σε ρυθµιστικές αρχές πριν εγκριθεί από τον Γενικό Σύµβουλο ή τον
αρµόδιο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας. Επιπλέον,
κανένας συνεργάτης της ΑΧΑ δεν πρέπει να έχει ουσιαστικές συζητήσεις µε το
προσωπικό ρυθµιστικών αρχών χωρίς προηγούµενη συµβουλή από το Νοµικό και /ή
το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

Χρήση εξωτερικής συµβουλής
Είναι ευθύνη του ∆ιευθυντή Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης ή του Γενικού
Νοµικού Συµβούλου να ενηµερώνουν το αντίστοιχο εξωτερικό συµβούλιο στις
περιπτώσεις όπου θεωρούνται κατάλληλες και απαραίτητες.

Ρυθµιστικές έρευνες
Κάθε συνεργάτης της ΑΧΑ που ειδοποιείται ότι υπόκειται σε ρυθµιστική έρευνα,
σχετικά µε τις δραστηριότητές του στον Όµιλο της ΑΧΑ ή σε προηγούµενο
εργοδότη, πρέπει άµεσα να ενηµερώσει τον Γενικό Σύµβουλο ή τον αρµόδιο
∆ιευθυντή Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ.
∆ίκη
Οποιαδήποτε ειδοποίηση µίας εκκρεµούς ή νοµικής απειλής ή ρυθµιστικής ενέργειας
ή έρευνας εναντίον οποιασδήποτε εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ πρέπει να τεθεί στην
προσοχή του Γενικού Νοµικού Συµβούλου της εταιρίας, και στην περίπτωση που η
ΑΧΑ υπόκειται σε κάποια τέτοια ειδοποίηση, θα πρέπει επίσης να ενηµερωθεί
αµέσως ο Γενικός Νοµικός Σύµβουλος (General Counsel) του Οµίλου. Αυτά τα
άτοµα θα πρέπει να ενηµερώνονται για κάθε περίπτωση όπου ένας συνεργάτης της
ΑΧΑ έχει µηνυθεί ή έχει απειληθεί µε νοµική πράξη για τις δραστηριότητές του /της,
για λογαριασµό µιας εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ.
Πρέπει να δίνεται άµεση ενηµέρωση στον Γενικό Σύµβουλο της εταιρίας και /ή στον
∆ιευθυντή Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης, καθώς και στον Γενικό Σύµβουλο
του Οµίλου, εγγράφως, στην περίπτωση που ένας συνεργάτης της ΑΧΑ λαµβάνει
οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, εντολή ή άλλο νοµικό έγγραφο που σχετίζεται µε
κάποια εκκρεµή ή απειλούµενη δίκη ή ρυθµιστική έρευνα. Ο Γενικός Νοµικός
Σύµβουλος ή ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της εταιρίας του
Οµίλου ΑΧΑ και /ή ο Γενικός Νοµικός Σύµβουλος του Οµίλου θα καθορίσει την
απάντηση.

Φύλαξη βιβλίων και αρχείων
Στην περίπτωση εκκρεµούς, προβλεπόµενης ή δικαιολογηµένα προβλεπόµενης δίκης
ή οποιασδήποτε ρυθµιστικής ή άλλης κυβερνητικής έρευνας, όλα τα σχετικά αρχεία
(είτε σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη µορφή) πρέπει να φυλάσσονται και κάθε
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καταστροφή αρχείου (τυπικά προγραµµατισµένη ή αλλιώς) αναστέλλεται.
Παρακαλώ, όπως ανατρέξετε στην δήλωση πολιτικής του Οµίλου σχετικά µε τη
διατήρηση και διαφύλαξη των αρχείων, η οποία συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα
Β του Οδηγού, για περαιτέρω πληροφορίες περί διατήρησης σχετικών βιβλίων και
αρχείων.

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

5.1 Εσωτερική απάτη
Η ΑΧΑ έχει επίγνωση των κινδύνων που προκύπτουν από τις παράνοµες
δραστηριότητες-απάτες, οι οποίες αφορούν όχι µόνο τις λειτουργίες της εταιρίας
αλλά και την εικόνα της στην αγορά. Ενώ οι περισσότερες εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ
έχουν διάφορες πρακτικές και διαδικασίες για την αντιµετώπιση της απάτης στις
αντίστοιχες λειτουργίες, η ΑΧΑ έχει υιοθετήσει µια Πολιτική Αντιµετώπισης της
Απάτης. Αυτή η πολιτική έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι όλες οι εταιρίες του
Οµίλου και το Προσωπικό τους έχουν ένα κοινό όραµα ως προς τις απαιτήσεις για
την πάταξη της απάτης και προσαρµόζουν ορισµένες ελάχιστες εξασφαλίσεις ενάντια
στην απάτη, συνεπείς µε αυτή την πολιτική. Αυτή η πολιτική δεν είναι ένας
εξαντλητικός Οδηγός µε όλους τους λεπτοµερείς κανόνες καταπολέµησης της απάτης
και τους κανονισµούς, που µπορεί να εφαρµόζονται ή είναι κατάλληλοι για τις
εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ και το προσωπικό τους στις διάφορες χώρες όπου ο Όµιλος
λειτουργεί. Είναι σκόπιµο να εφαρµοσθούν ορισµένες ελάχιστες προϋποθέσεις και
καθοδηγητικές αρχές για όλες τις εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ.
5.2 Ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος / Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
∆εδοµένης της οικονοµικής φύσης των δραστηριοτήτων των εταιριών του Οµίλου, το
ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας εµπεριέχουν
µοναδικούς και σηµαντικούς κινδύνους τόσο από νοµικής πλευράς όσο και από
πλευράς φήµης. Η συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς
καταπολέµησης του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος στις διάφορες χώρες όπου ο
Όµιλος λειτουργεί, είναι άκρως σηµαντική. Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει µια Πολιτική
κατά του Ξεπλύµατος Βρώµικου Χρήµατος και της Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας, η οποία αναφέρει τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί
από τον Όµιλο για την καταπολέµησή τους .
6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΘΙΚΗΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ
6.1 Γενική Πολιτική
Όλοι οι συνεργάτες της ΑΧΑ ενθαρρύνονται να αναφέρουν εγκαίρως οποιαδήποτε
πρακτική ή ενέργεια πιστεύουν ότι είναι ακατάλληλη ή ασυνεπής µε οποιαδήποτε από
τις πολιτικές αυτού του Οδηγού. Ενώ η αναφορά, καλή τη πίστη, ενθαρρύνεται, οι
συνεργάτες της ΑΧΑ δεν υποχρεούνται να αναφέρουν κάτι αφού η αναφορά είναι
εντελώς προαιρετική.
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Σε κάθε πολιτική που συµπεριλαµβάνεται σε αυτό τον Οδηγό, έχουµε περιγράψει
διαδικασίες, γενικά διαθέσιµες για συζήτηση και υποβολή θεµάτων, απορίες και
προβληµατισµούς ή ερωτήσεις, που µπορεί να έχετε σχετικά µε την εφαρµογή µιας
πολιτικής σε µία συγκεκριµένη περίπτωση. Η συζήτηση µε τα κατάλληλα άτοµα,
είναι ένα από τα πρώτα βήµατα για την κατανόηση και την επίλυση δύσκολων
ερωτήσεων. Γενικά, εάν έχετε κάποιες απορίες ή προβληµατισµούς σχετικά µε τη
συµµόρφωση µε τις πολιτικές του Οδηγού ή είστε απλά αβέβαιοι για το τι είναι
«σωστό» σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, σας ενθαρρύνουµε να µιλήσετε µε τον
προϊστάµενό σας ή µε κάποιο αντιπρόσωπο της εταιρίας σας στο τµήµα Ανθρωπίνου
∆υναµικού, στις Νοµικές Υπηρεσίες ή στο Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
Εάν αναφέρετε οποιεσδήποτε πρακτικές ή ενέργειες τις οποίες θεωρείτε ακατάλληλες
ή ασυνεπείς µε τις πολιτικές του Οδηγού, θα πρέπει να το κάνετε καλοπροαίρετα.
Αυτό σηµαίνει ότι, κάνοντας µία αναφορά θα πρέπει να προσπαθήσετε να εστιάσετε
στην πραγµατική κατάσταση την οποία και θεωρείτε ασυνεπή µε τις πολιτικές που
θέτει ο Οδηγός. Η αναφορά θα πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένες
πληροφορίες που να επιτρέπουν µια επαρκή εκτίµηση της φύσης, της έκτασης και του
επείγοντος της κατάστασης και πρέπει να τεκµηριώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα.
6.2 Αναφορά στον Ειδικό Παραλήπτη Παραπόνων
Συµπληρωµατικά µε τα κανονικά κανάλια που περιγράφονται παραπάνω, κάθε
εταιρία του Οµίλου ΑΧΑ απαιτείται να ορίσει ένα ειδικό παραλήπτη παραπόνων
(¨Ειδικός Παραλήπτης Παραπόνων¨), ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευµένος στον
χειρισµό αυτών των αναφορών. Οι εργαζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στον Ειδικό
Παραλήπτη Παραπόνων (συµπληρωµατικά µε τον Πρόεδρο του τοπικού ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ ) οποιαδήποτε
ανησυχία που µπορεί να έχουν σχετικά µε κάποιο θέµα που πρέπει να αναφερθεί δια
µέσου τέτοιων διαδικασιών σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους νόµους και
κανονισµούς.
Κανονικά ο Ειδικός Παραλήπτης Παραπόνων µπορεί να είναι ο Επικεφαλής του
Εσωτερικού Ελέγχου ή ένα καθορισµένο άτοµο από την οµάδα του. Η αναφορά
πρέπει να υποβάλλεται άµεσα στον Ειδικό Παραλήπτη Παραπόνων, τον οριζόµενο
από αυτόν ή σε έναν από τα κανάλια που περιγράφονται παραπάνω ο οποίος θα
πρέπει να µεταφέρει στην συνέχεια την αναφορά στον Ειδικό Παραλήπτη
Παραπόνων για µεγαλύτερη επεξεργασία.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι µερικές εταιρίες της ΑΧΑ µπορεί να επιτρέπουν την
υποβολή αναφορών µέσω εναλλακτικών δικτύων µε ή χωρίς ιδιαίτερους
περιορισµούς σύµφωνα µε τους τοπικούς νόµους και κανονισµούς. Πρέπει να
συµβουλευτείτε την τοπική πολιτική µε σκοπό να εξακριβώσετε ποιες άλλες
διαδικασίες αναφορών µπορεί να εφαρµοστούν.
Πιστεύουµε ότι η έρευνα για κάθε αναφορά θα είναι πιο αποτελεσµατική εάν η
ταυτότητα του ατόµου που υποβάλλει την αναφορά είναι γνωστή, εποµένως σας
ενθαρρύνουµε να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε την αναφορά. Ο
Ειδικός Παραλήπτης Παραπόνων και κάθε άλλο πρόσωπο ειδικά εκπαιδευµένο να
χειρίζεται αυτό το σύστηµα αναφορών δεσµεύεται από ειδικές υποχρεώσεις
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εµπιστευτικότητας. Η ταυτότητά σας θα παραµείνει εµπιστευτική σε κάθε στάδιο της
εξέτασης και επεξεργασίας της αναφοράς/ του παραπόνου σας, και δεν θα
κοινοποιηθεί σε οποιαδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος ή το θέµα της αναφοράς, ακόµη
και εάν τα άτοµα ζητήσουν να τους παρασχεθεί.
Οποιοσδήποτε αναφέρει καλοπροαίρετα πρακτικές ή ενέργειες που θεωρεί
ακατάλληλες ή ασυνεπείς µε κάποιες από τις πολιτικές που έχουν τεθεί στον Οδηγό,
δεν θα αντιµετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις και θα προστατεύεται από αντίποινα
άλλων, ακόµα και αν τα αναφερόµενα γεγονότα αργότερα αποδειχθούν ανακριβή ή
αν δεν έχουν συµβεί. Κάθε συνεργάτης της ΑΧΑ που κάνει µια αναφορά
κακοπροαίρετα, ή καταχράται το σύστηµα αναφορών, είναι υποκείµενος σε
πειθαρχική πράξη ακόµα και σε νοµική. Κάθε συνεργάτης της ΑΧΑ ο οποίος
εµπλέκεται σε αντίποινα ενάντια εκείνων που κάνουν τις αναφορές καλοπροαίρετα,
είναι υποκείµενος σε σοβαρή πειθαρχική πράξη από τον Όµιλο της ΑΧΑ.
Άτοµα που υπόκεινται ή σχετίζονται µε τις αναφορές θα ενηµερώνονται
αµέσως(σύµφωνα µε την προηγούµενη εφαρµογή των απαραίτητων προστατευτικών
µέτρων) και θα δικαιούνται κάθε ειδικού δικαιώµατος, πληροφορίας και
προστατευτικής διαδικασίας συνεπή µε τους εφαρµοζόµενους νόµους,
συµπεριλαµβάνοντας το δικαίωµα να εξασφαλίζουν 1) την πραγµατική ακρίβεια των
πληροφοριών που τους αφορούν και που συµπεριλαµβάνονται στην αναφορά και 2)
την ευκαιρία να επανεξετάσουν, να αναλογιστούν, να εναντιωθούν και να
ανταποκριθούν στους ισχυρισµούς εναντίον τους.
Εάν υποβάλλετε κάποια αναφορά µέσω του παραπάνω συστήµατος ή εάν υπόκεισθε
ή εάν σας αφορά κάποια αναφορά, έχετε το δικαίωµα πρόσβασης στην πληροφορία
που σας αφορά και διόρθωσης ή µετακίνησης οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία
είναι ανακριβής, ελλιπής, διφορούµενη και ανεπίκαιρη. Εντούτοις, εάν υπόκεισθε ή
σας αφορά κάποια αναφορά, αυτό το δικαίωµα πρόσβασης δεν σας επιτρέπει να
µάθετε την ταυτότητα του ατόµου που υπέβαλε την αναφορά. Το δικαίωµα
πρόσβασης και αποκατάστασης µπορεί να ασκηθεί επικοινωνώντας µε τον Ειδικό
Παραλήπτη Παραπόνων.
Το σύστηµα αναφοράς που περιγράφεται στο παρόν θα διοικείται από τον Ειδικό
Παραλήπτη Παραπόνων, ο οποίος δεσµεύεται από ειδικές υποχρεώσεις
εµπιστευτικότητας. Παρακαλώ σηµειώστε ότι ειδική διαδικασία εφαρµόζεται στην
περίπτωση των παραπόνων υπαλλήλων που λαµβάνονται σε επίπεδο Οµίλου.

Υπενθύµιση
Οι περισσότερες εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ έχουν καλά καθορισµένους κανονισµούς
και πολιτικές που διέπουν τις σχέσεις των εργαζοµένων, συµπεριλαµβάνοντας θέµατα
όπως πειθαρχικά µέτρα σε περίπτωση ηθικής παρεκτροπής. Οι συνέπειες από την
αποτυχία συµµόρφωσης µε τις προβλέψεις του Οδηγού ή των άλλων πολιτικών που
έχουν τεθεί στον Οδηγό, θα εξαρτηθούν από τους εσωτερικούς κανονισµούς και τις
πολιτικές σε ισχύ, στη συγκεκριµένη εταιρία του Οµίλου ΑΧΑ και οποιαδήποτε
ανοχή ή άλλη ενέργεια που λαµβάνεται ως αποτέλεσµα αποτυχίας συµµόρφωσης, θα
είναι σε συνάρτηση µε αυτές τις εσωτερικές ρυθµίσεις και πολιτικές.
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Όπως συζητήθηκε στην εισαγωγή του Οδηγού, στην περίπτωση που κάποια πολιτική
(ή συγκεκριµένη πρόβλεψη πολιτικής) που περιέχεται στον Οδηγό συγκρούεται µε
τους εσωτερικούς κανονισµούς ή τις πολιτικές της εταιρίας σας του Οµίλου ΑΧΑ
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών που διέπουν τις σχέσεις των εργαζοµένων), ή τις
εφαρµοζόµενες νοµικές/ κανονιστικές απαιτήσεις, η Πολιτική υπό αµφισβήτηση, δεν
θα εφαρµοστεί, σε εσάς ή στην εταιρία σας, µέχρις ότου αυτές οι συγκρούσεις
επιλυθούν µε τρόπο συνεπή µε τις νοµικές, συµβατικές και επιχειρηµατικές
απαιτήσεις διακυβέρνησης που εφαρµόζονται στην εταιρία του Οµίλου.
Για παράδειγµα αυτό το κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται άµεσα στην Γαλλία σαν
αποτέλεσµα των ειδικών απαιτήσεων του τοπικού νόµου. Εάν εργάζεσθε σε µία
εταιρία της ΑΧΑ στην Γαλλία, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον εκπρόσωπο
Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρίας σας, του Νοµικού ή του Τµήµατος
Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
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7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7.1 Εξαιρέσεις από τον Οδηγό Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής
Στον βαθµό που απαιτείται από τον νόµο ή τους ισχύοντες κανονισµούς του
χρηµατιστηρίου, οποιαδήποτε εξαίρεση από ή τροποποίηση του Οδηγού για τα
εκτελεστικά στελέχη της ΑΧΑ (συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου της ΑΧΑ, του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, του Οικονοµικού ∆ιευθυντή και του Προϊσταµένου
Λογιστηρίου) ή τους διευθυντές, πρέπει να γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΧΑ και αµέσως να δηµοσιοποιείται.
7.2 Παρακολούθηση της Κανονιστικής Συµµόρφωσης – Ετήσια Πιστοποίηση
της Κανονιστικής Συµµόρφωσης
Από όλους τους ανώτερους υπαλλήλους του Οµίλου θα ζητείται ετησίως να
υποβάλλουν µια πιστοποίηση ότι συµµορφώνονται µε αυτήν την Πολιτική ή να
κοινοποιούν οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση, καθώς επίσης ότι είναι ενήµεροι για
οποιαδήποτε παράβαση από άλλους. Όλοι οι ανώτεροι υπάλληλοι που υποχρεούνται
να υποβάλλουν µια τέτοια πιστοποίηση, θα λαµβάνουν οδηγίες από το Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού της χώρας τους, το Νοµικό Τµήµα ή το Τµήµα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης .
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8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ λειτουργούν σε πάνω από 60 χώρες παγκοσµίως, κάθε
µία από τις οποίες έχει µοναδικές εργασίες, νοµικό και ρυθµιστικό περιβάλλον.
Πολλές εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ έχουν υιοθετήσει Πολιτικές Συµµόρφωσης των
Θυγατρικών προσαρµοσµένες στις δικές τους ειδικές εργασίες και στο ειδικό νοµικό,
ρυθµιστικό και ηθικό περιβάλλον της χώρας ή των χωρών όπου δραστηριοποιούνται.
Ο Όµιλος ενθαρρύνει όλες τις εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ να διατηρούν εγγράφως τις
πολιτικές συµµόρφωσης και τις διαδικασίες προσαρµοσµένες στις δικές τους ειδικές
εργασίες και στο ειδικό νοµικό, ρυθµιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.
Οι πολιτικές που συµπεριλαµβάνονται σε αυτόν τον Οδηγό έχουν σκοπό να
συµπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν αυτές τις Πολιτικές Συµµόρφωσης των
Θυγατρικών. Όπως σηµειώθηκε στην εισαγωγή, αυτός ο Οδηγός δεν προτίθεται να
είναι ένας εξαντλητικός Οδηγός µε όλους τους λεπτοµερείς κανόνες και κανονισµούς
που διέπουν τη διεξαγωγή εργασιών από τις εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ προς όλες τις
χώρες όπου ο Όµιλος λειτουργεί. Αντί αυτού, προτίθεται να δηµιουργήσει ορισµένες
καθοδηγητικές αρχές και πολιτικές ευρείες προς τον Όµιλο, σχεδιασµένες να
εξασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρίες του Οµίλου της ΑΧΑ και το προσωπικό τους
έχουν ένα κοινό όραµα, αυτό των ηθικών προτύπων του Οµίλου και λειτουργούν
σύµφωνα µε αυτά τα πρότυπα.
Εάν η εταιρία σας έχει υιοθετήσει ειδικές Πολιτικές Συµµόρφωσης των Θυγατρικών
σε θέµατα που καλύπτει αυτός ο Οδηγός, πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε
αυτές τις πολιτικές επιπρόσθετα µε τις πολιτικές αυτού του Οδηγού.
Επιπλέον µε τις πολιτικές που έχουν τεθεί από τον Οδηγό, ο Όµιλος µπορεί να
υιοθετήσει και να κοινοποιήσει κατά καιρούς ειδικές πολιτικές συµµόρφωσης σε
θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος για τον Όµιλο, όπου η διοίκηση πιστεύει ότι ένα
πρότυπο, ευρύ στον Όµιλο, είναι απαραίτητο ή επιθυµητό.
Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των Πολιτικών Συµµόρφωσης των
Θυγατρικών της εταιρίας σας και των πολιτικών που συµπεριλαµβάνονται στον
Οδηγό, ή έχετε συγκεκριµένες ερωτήσεις για την ερµηνεία και την εφαρµογή των
πολιτικών του Οδηγού για κάποια συγκεκριµένη κατάσταση, παρακαλείστε να
συµβουλευτείτε τον ανώτερό σας και /ή τον εκπρόσωπο του τµήµατος Ανθρωπίνων
Πόρων, του Νοµικού τµήµατος ή του τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης της
εταιρίας σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Πολιτική Ελέγχου και Χρήσης σηµαντικών µηδηµοσιοποιηµένων πληροφοριών (Πολιτική «Ηθικού
Τοίχου»)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

Πολιτική Φύλαξης και ∆ιατήρησης Αρχείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

Πολιτική Συναλλαγών σε Χρεόγραφα του Οµίλου ΑΧΑ
(Πολιτική Εσωτερικών Συναλλαγών).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(Πολιτική «Ηθικού Τοίχου»)

Η φήµη της ΑΧΑ για την ακεραιότητα και τα υψηλά ηθικά πρότυπα κατά τη
διεξαγωγή των εργασιών της είναι υψίστης σηµασίας για τον Όµιλο, τους πελάτες, το
προσωπικό, τους µετόχους και τους συνεργάτες. Για να διατηρήσει αυτή τη φήµη,
είναι απαραίτητο όλες οι συναλλαγές των χρεογράφων να πραγµατοποιούνται σε
συµµόρφωση µε τον εφαρµοστέο νόµο και µε τέτοιο τρόπο που να εµποδίζεται ακόµα
και η εµφάνιση κάποιας ατασθαλίας. Σε αυτό στηρίζεται η µακροχρόνια πολιτική της
ΑΧΑ που απαγορεύει στις εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ και στους συνεργάτες να
κάνουν συναλλαγές µε χρεόγραφα εισηγµένων εταιριών, στη βάση σηµαντικών µηδηµοσιοποιηµένων «εσωτερικών» πληροφοριών.
Η πολιτική των συναλλαγών των χρεογράφων της ΑΧΑ θέτει τους περιορισµούς τους
οποίους οι συνεργάτες της ΑΧΑ οφείλουν να παρακολουθούν όταν κάνουν
συναλλαγές σε χρεόγραφα (συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων, χρεών,
δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλων παραγώγων) της ΑΧΑ και των εισηγµένων
θυγατρικών του Οµίλου (οι ¨Εισηγµένες Θυγατρικές του Οµίλου¨). Αυτή η πολιτική
έχει σχεδιαστεί για να 1) διαβεβαιώσει ότι οι συνεργάτες της ΑΧΑ δεν
συναλλάσσονται µε χρεόγραφα των εισηγµένων εταιριών εκτός Οµίλου, ενώ
κατέχουν υλικό µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών για αυτές τις εταιρίες και 2) να
εµποδίσει τη ροή σηµαντικών µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών για µία εισηγµένη
εταιρία (Εισηγµένη Εταιρία) ή τα χρεόγραφά της από τους συνεργάτες της ΑΧΑ που
λαµβάνουν τέτοιου είδους πληροφορίες κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους ως
συνεργάτες της ΑΧΑ που εκτελούν επενδυτικές δραστηριότητες.
Εάν ο «Ηθικός Τοίχος» εφαρµόζεται, οι επενδυτικές δραστηριότητες του Οµίλου
µπορούν να συνεχιστούν παρά τη γνώση σηµαντικών µη-δηµοσιοποιηµένων
πληροφοριών από άλλους συνεργάτες της ΑΧΑ, που εµπλέκονται σε διάφορες θέσεις
των εργασιών του Οµίλου. Οι επενδυτικές δραστηριότητες του Οµίλου αφορούν
αγορές και πωλήσεις ή υποδείξεις αγορών και πωλήσεων δηµόσια συναλλασσοµένων
χρεογράφων για λογαριασµό πελατών, καθώς επίσης πραγµατοποίηση, συµµετοχή ή
απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε αγορές και πωλήσεις δηµόσια συναλλασσοµένων
χρεογράφων ή υποδείξεις αναφορικά µε αγορές ή πωλήσεις αυτών των χρεογράφων.
∆εδοµένου ότι οι εκτεταµένες επενδυτικές δραστηριότητες του Οµίλου διεξάγονται
κυρίως από την AXA Investment Managers και την AllianceBernstein , είναι πολύ
σηµαντικό για τους συνεργάτες της ΑΧΑ να εξοικειωθούν µε αυτήν την Πολιτική και
να την τηρούν.
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Τι καθιστά µια πληροφορία σηµαντική;
Γενικά, µια πληροφορία θεωρείται σηµαντική εάν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ένας
λογικός επενδυτής να τη θεωρήσει σηµαντική για να αποφασίσει είτε να αγοράσει, να
διακρατήσει ή να πουλήσει ένα χρεόγραφο, π.χ. εάν είναι πιθανό να επιδράσει στην
τιµή των αµφισβητούµενων χρεογράφων. Ενώ, δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί µία
ολοκληρωµένη λίστα κατηγοριών σηµαντικών πληροφοριών, τα ακόλουθα αξίζουν
ειδικής προσεκτικής µελέτης.
•

Πληροφορίες ή εκτιµήσεις εσόδων.

•

Συγχωνεύσεις, αποκτήσεις, προσφορές αγοράς µετοχών, κοινοπραξίες, εκποιήσεις
ή λοιπές µεταβολές στο ενεργητικό.

•

Αλλαγές στον έλεγχο ή τη διοίκηση της εταιρίας.

•

Σηµαντικά νέα προϊόντα ή ανακαλύψεις ή αναπτύξεις αναφορικά µε πελάτες ή
προµηθευτές (όπως απόκτηση ή αποχώρηση ενός σηµαντικού πελάτη ή
συµβολαίου).

•

Σηµαντικοί δικαστικοί αγώνες ή ρυθµιστικές έρευνες ή δικαστικά µέτρα.

•

Περιπτώσεις που αφορούν τα χρεόγραφα των εκδοτών (όπως αθετήσεις
προνοµιούχων χρεογράφων, εξαγορές χρεογράφων για πριµ, σχέδια επαναγοράς,
κατατµήσεις µετοχών (split) ή µεταβολές σε µερίσµατα, µεταβολές στα
δικαιώµατα των κατόχων χρεογράφων ή δηµόσιες ή ιδιωτικές πωλήσεις επιπλέον
χρεογράφων).

•

Αλλαγή στους ελεγκτές ή γνωστοποίηση των ελεγκτών ότι η εταιρία δεν µπορεί
πλέον να βασίζεται στην έκθεση ελέγχου.

•

Πτωχεύσεις ή εκκαθαρίσεις..

Η παραπάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική και άλλες κατηγορίες πληροφοριών µπορεί
να θεωρούνται σηµαντικές ανάλογα τις περιστάσεις.

Τι καθιστά µια πληροφορία µη-δηµοσιοποιηµένη;
Μια σηµαντική πληροφορία πρέπει να θεωρείται µη-δηµοσιοποιηµένη εάν δεν είναι
διαδεδοµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διαθέσιµη στους επενδυτές γενικά. Για
παράδειγµα, οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να υποθέτουν ότι η πληροφορία δεν είναι
δηµοσιοποιηµένη, εκτός εάν η πληροφορία έχει δηµοσιοποιηθεί σε µία επίσηµη
συνέντευξη τύπου, εάν έχει αναφερθεί από µία καλωδιακή υπηρεσία ενηµέρωσης ή
από µια καθηµερινή εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας, ή έχει κατατεθεί δηµόσια από
έναν επίσηµο οργανισµό (όπως είναι η Γαλλική ¨AMF¨) σε ένα επίσηµο πρακτορείο,
ή έχει δηµοσιευθεί σε τηλεδιάσκεψη στην οποία οι επενδυτές µπορούν να ακούσουν
µε τηλεφωνικά µέσα, ή έχει δηµοσιευθεί µέσω του διαδικτύου ή µέσω υλικού που
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αποστέλλεται στους µετόχους, όπως ο ετήσιος απολογισµός, ενηµερωτικά φυλλάδια,
ή έχει επέλθει αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε η πληροφορία να έχει αφοµοιωθεί από
την αγορά.
Εάν έχετε κάποια απορία σχετικά µε το αν µια συγκεκριµένη πληροφορία είναι
σηµαντική και µη-δηµοσιοποιηµένη µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το νοµικό
σύµβουλο της εταιρίας σας.
Προσωπική συναλλαγή χρεογράφων
Εάν ένας συνεργάτης της ΑΧΑ επεξεργάζεται σηµαντική µη-δηµοσιοποιηµένη
πληροφορία για µια εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο εταιρία («Εισηγµένη εταιρία»),
δεν πρέπει να 1) συναλλάσσεται ή να εισηγείται συναλλαγές σε χρεόγραφα της
εταιρίας για δικό του όφελος ή για όφελος άλλου ατόµου, ή/και 2) να αποκαλύπτει
(tipping) τέτοιου είδους πληροφορία σε άλλο άτοµο το οποίο µπορεί να προβεί σε
συναλλαγή αυτών των χρεογράφων, ακόµα και αν ο συνεργάτης της ΑΧΑ δεν
συναλλάσσεται µε αυτά τα χρεόγραφα.

Σε πολλές περιπτώσεις, συναλλαγές βάσει αυτών των πληροφοριών ή αποκαλύψεις,
θεωρούνται παράβαση του νόµου, υποκείµενη σε αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Πολιτική και διαδικασίες «Ηθικού Τοίχου»
Είναι πολιτική της ΑΧΑ, οποιαδήποτε σηµαντική, µη-δηµοσιοποιηµένη πληροφορία
σχετικά µε µία εισηγµένη εταιρία ή τα χρεόγραφά της, που αποκτάται από ένα
συνεργάτη της ΑΧΑ, να µην αποκαλύπτεται σε κάποιο άλλο συνεργάτη της ΑΧΑ,
εκτός εάν ο τελευταίος έχει επιχειρησιακό λόγο να τη λάβει. Η απαγόρευση αυτή
ισχύει για προφορικές και γραπτές αποκαλύψεις.
Ορισµένοι συνεργάτες της ΑΧΑ και οι σύµβουλοι που τους υποστηρίζουν, µπορεί να
λάβουν και να χρησιµοποιήσουν σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες,
σχετικά µε εισηγµένες εταιρίες, στη φυσιολογική πορεία των δραστηριοτήτων τους.
Παραδείγµατα τέτοιων πληροφοριών µπορεί να περιλαµβάνουν σηµαντικές µηδηµοσιοποιηµένες πληροφορίες, οι οποίες µπορούν να αποκαλυφθούν σε συνεργάτες
της ΑΧΑ που συµµετέχουν σε οµάδες εργασίας, οργανωµένες για να επανεξετάζουν
ενδεχόµενες συγχωνεύσεις ή συναλλαγές αγορών, ή σε συνεργάτες της ΑΧΑ οι
οποίοι κανονίζουν πιστώσεις για εισηγµένες εταιρίες ή γίνονται γνώστες σηµαντικών
µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών σε σχέση µε την πώληση µίας ασφάλισης ή ενός
προϊόντος σε µία εισηγµένη εταιρία. Οι παρακάτω διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για
να περιορίσουν τη ροή αυτών των σηµαντικών µη-δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών,
ώστε οι συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται µε επενδυτικές δραστηριότητες, να
µπορούν να διεξάγουν τις εργασίες τους ακόµα και αν άλλοι συνεργάτες της ΑΧΑ
έχουν σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω
εισηγµένη εταιρία.
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Προκειµένου να περιοριστεί η ροή αυτών των πληροφοριών, όλοι οι συνεργάτες της
ΑΧΑ πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Εµπιστευτικότητα των πληροφοριών.
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ δεν πρέπει να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε γραπτή ή
προφορική µη-δηµοσιοποιηµένη πληροφορία που αφορά εισηγµένη εταιρία,
σηµαντική ή όχι, εκτός 1) από άλλους συνεργάτες της ΑΧΑ οι οποίοι πρέπει να
γνωρίζουν σε σχέση µε τα εργασιακά τους καθήκοντα ή 2) σε άτοµα εκτός ΑΧΑ
(όπως πληρεξούσιοι, λογιστές, ή άλλοι σύµβουλοι) τα οποία πρέπει να γνωρίζουν
λόγω ειδικής εντολής ή υποχρέωσης του Οµίλου ή τα οποία έχουν έγκυρη εργασία ή
νόµιµο λόγο για να τη λάβουν και εκτελούν κατάλληλες εµπιστευτικές συµφωνίες.
Ειδικές εµπιστευτικές συµφωνίες µπορεί να απαιτούνται από συγκεκριµένες πλευρές,
περιλαµβανοµένων των εξωτερικών συνεργατών, κυβερνητικών γραφείων και
υπηρεσιών συναλλαγών, οι οποίοι αναζητούν πρόσβαση σε σηµαντικές µηδηµοσιοποιηµένες πληροφορίες.

2. Χρήση κωδικών ονοµάτων.

Σαν ένα µέσο διατήρησης της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών, οι κωδικοί των
ονοµάτων, όπου απαιτείται, πρέπει να ορίζουν τις σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες
συναλλαγές. Αυτοί οι κωδικοί των ονοµάτων πρέπει να χρησιµοποιούνται, όπου είναι
δυνατόν, σε προφορική και γραπτή επικοινωνία και πρέπει πάντα να
χρησιµοποιούνται, κατά τις συζητήσεις εµπιστευτικών συναλλαγών εκτός της οµάδας
που «πρέπει να γνωρίζει» και που άµεσα εµπλέκεται στη συναλλαγή.
3. Παρουσία σε συναντήσεις.
Τα συµβούλια, συµπεριλαµβανοµένων του ∆ιοικητικού και των Επιτροπών, όπου
συζητούνται µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες, πρέπει να περιορίζονται σε
συνεργάτες της ΑΧΑ και εξωτερικούς συµβούλους οι οποίοι έχουν γνήσια ανάγκη να
γνωρίζουν, λόγω του ρόλου τους στο υπό εξέταση θέµα.
4. ∆ιανοµή του έγγραφου υλικού.
Η αρχή «πρέπει να γνωρίζει» πρέπει επίσης να κυριαρχεί στη διανοµή έγγραφου
υλικού που σχετίζεται µε τις σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες.
Κάτω από ορισµένες περιπτώσεις, η ΑΧΑ µπορεί να κρίνει απαραίτητο να περιορίσει
ή να σταµατήσει τις συναλλαγές χρεογράφων µιας εισηγµένης εταιρίας από όλες τις
εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ (συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών εταιριών
διαχείρισης κεφαλαίων της ΑΧΑ), εάν έχει στην κατοχή της σηµαντικές µηδηµοσιοποιηµένες πληροφορίες για αυτή την εισηγµένη εταιρία και κυρίως εάν οι
πληροφορίες αυτές προέρχονται από σηµαντική συναλλαγή ή προτεινόµενη
συναλλαγή µεταξύ της εισηγµένης εταιρίας και µιας εταιρίας του Οµίλου ΑΧΑ. Σε
αυτή την περίπτωση, το Νοµικό τµήµα της ΑΧΑ θα ειδοποιήσει τις σχετικές εταιρίες
µε σκοπό να εφαρµόσουν τους κατάλληλους περιορισµούς.
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Η συµµόρφωση µε αυτή την πολιτική εναπόκειται στην ατοµική ευθύνη κάθε
συνεργάτη της ΑΧΑ. Εάν έχετε απορίες αναφορικά µε την ερµηνεία αυτής της
πολιτικής ή την εφαρµογή της σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να
επικοινωνήσετε µε τον Γενικό Σύµβουλο της εταιρίας σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Η ορθή συντήρηση και διατήρηση των εταιρικών αρχείων είναι ύψιστης σηµασίας όχι
µόνο για την καλή διαχείριση των καθηµερινών µας λειτουργιών, αλλά και για τη
διατήρηση της νοµικής και ρυθµιστικής ασφάλειας του Οµίλου. Κάθε εταιρία του
Οµίλου είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση ότι τα εταιρικά αρχεία (είτε σε έντυπη
µορφή, είτε ηλεκτρονικά, είτε σε άλλη µορφή) διατηρούνται καλά και συντηρούνται,
σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς που διέπουν τις δραστηριότητές της.
Για θέµα «καλής πρακτικής», ο Όµιλος ενθαρρύνει όλες τις εταιρίες του να
διατηρούν εγγράφως Πολιτικές φύλαξης και διατήρησης αρχείων προσαρµοσµένες
στις ιδιαίτερες εργασίες τους και στο ειδικό νοµικό και ρυθµιστικό περιβάλλον που
λειτουργούν. Αυτές οι διαδικασίες και οι έλεγχοι πρέπει να διαβεβαιώνουν ότι τα
σηµαντικά εταιρικά αρχεία (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µηνυµάτων
και άλλων ηλεκτρονικών αρχείων) τηρούνται κατάλληλα, είναι προσβάσιµα,
συντηρούνται και επανεξετάζονται συστηµατικά από όλες τις εταιρίες του Οµίλου.

Οικονοµικά βιβλία και αρχεία
Όλες οι Οικονοµικές Καταστάσεις, τα βιβλία, τα αρχεία και οι λογαριασµοί του
Οµίλου πρέπει να αντικατοπτρίζουν επακριβώς τις συναλλαγές και τα γεγονότα και
να συµµορφώνονται στις αντίστοιχες νοµικές απαιτήσεις και εφαρµοσµένες
λογιστικές αρχές . Οι εταιρίες του Οµίλου πρέπει επίσης να προετοιµάζουν τις
οικονοµικές πληροφορίες σύµφωνα µε το εγχειρίδιο ενοποίησης του Οµίλου και τις
οδηγίες που διανέµονται περιοδικά από το τµήµα PBRC του Οµίλου.
Σαν συνεργάτης της ΑΧΑ, έχετε την ευθύνη να διαβεβαιώσετε ότι, ψευδείς ή
σκοπίµως παραπλανητικές καταχωρήσεις στα λογιστικά αρχεία του Οµίλου, δεν
έχουν πραγµατοποιηθεί από εσάς ή κάποιον ο οποίος αναφέρεται σε εσάς.
Ανεξάρτητα από το αν οι αναφορές γίνονται για εσωτερικούς ή εξωτερικούς σκοπούς,
οι ανειλικρινείς ή παραπλανητικές αναφορές απαγορεύονται αυστηρά. Όλοι οι
συνεργάτες της ΑΧΑ οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα
απαιτείται να βεβαιώνουν την πλήρη, δίκαιη, ακριβή, έγκυρη και κατανοητή
αποκάλυψη των οικονοµικών πληροφοριών σε όλες τις αναφορές που συντάσσονται
περιοδικά και που απαιτούνται να αρχειοθετούνται από τις εταιρίες του Οµίλου για
τις διάφορες ρυθµιστικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών
ρυθµιστικών αρχών, τη Γαλλική AMF και για εταιρίες των ΗΠΑ που ανήκουν στον
Όµιλο ΑΧΑ την Επιτροπή χρεογράφων και συναλλαγών των ΗΠΑ. Αυτή η δέσµευση
και η υπευθυνότητα εκτείνονται στα υψηλότερα επίπεδα του οργανισµού µας,
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ∆ιοικητικής
Επιτροπής της ΑΧΑ, του Οικονοµικού ∆ιευθυντή και του ∆ιευθυντή Λογιστηρίου.
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Συντήρηση βιβλίων και αρχείων: ∆ικαστικός αγώνας και έρευνα
Στην περίπτωση εκκρεµούς, αναµενόµενης ή δικαιολογηµένα προβλεπόµενης δίκης ή
άλλης ρυθµιστικής ή κυβερνητικής έρευνας, η καταστροφή όλων των σχετικών
αρχείων (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική ή σε άλλη µορφή) αναστέλλεται
αµέσως. Σχετικά έγγραφα περιλαµβάνουν όχι µόνο επίσηµα νοµικά έγγραφα που
αφορούν τα υπό εξέταση θέµατα, αλλά και αλληλογραφία, ηλεκτρονικά µηνύµατα
και άλλες κατηγορίες επικοινωνίας που µπορεί να σχετίζονται µε τα εν λόγω θέµατα.
Στην περίπτωση που έχετε απορίες για το αν ένα έγγραφο ή αναφορά είναι σχετικό ή
όχι, πρέπει να το φυλάξετε και να επικοινωνήσετε άµεσα µε τον Γενικό Σύµβουλο της
εταιρίας για περαιτέρω καθοδήγηση.
Η συµµόρφωση µε αυτή την πολιτική είναι ατοµική ευθύνη κάθε µέλους της ΑΧΑ.
Εάν έχετε απορίες αναφορικά µε την ερµηνεία της πολιτικής ή τις εφαρµογές της σε
συγκεκριµένη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον Γενικό Σύµβουλο της
εταιρίας σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΑ
(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)

Ο σκοπός της Πολιτικής
Αυτή η πολιτική θέτει την πολιτική της ΑΧΑ6 αναφορικά µε τις συναλλαγές σε
χρεόγραφα των εταιριών του Οµίλου ΑΧΑ (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων
προαίρεσης και άλλων παραγώγων προϊόντων τέτοιων χρεογράφων) ενώ κατέχονται
σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη. Αυτή η
Πολιτική ισχύει για όλους τους συνεργάτες της ΑΧΑ7.
Επιπρόσθετα µε τους κανόνες που ισχύουν στις ατοµικές σας συναλλαγές σε
χρεόγραφα των εταιριών του Οµίλου ΑΧΑ, αυτή η πολιτική παρέχει συγκεκριµένους
κανόνες για συναλλαγές χρεογράφων µέσω προγραµµάτων επιχορηγούµενων από τις
εταιρίες, όπως το Πρόγραµµα Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης της ΑΧΑ.
Η φήµη της ΑΧΑ για ακεραιότητα και υψηλά ηθικά πρότυπα στη διεξαγωγή των
υποθέσεών της είναι υψίστης σηµασίας για όλους µας. Για να διατηρήσουµε αυτή τη
φήµη, είναι απαραίτητο όλες οι συναλλαγές χρεογράφων να υλοποιούνται σύµφωνα
µε τους εφαρµοστέους νόµους περί χρεογράφων και µε τέτοιο τρόπο που να
αποφεύγεται ακόµα και η εµφάνιση ατοπήµατος.
Αυτή η πολιτική ισχύει στις συναλλαγές σας µε:
 Χρεόγραφα της ΑΧΑ, συµπεριλαµβανοµένων κοινών µετοχών της ΑΧΑ,
Αµερικανικών τίτλων κατάθεσης ΑΧΑ (ADRs), χρεωστικών οµολόγων, καθώς
και δικαιωµάτων προαίρεσης και άλλων παραγώγων βασισµένων σε χρεόγραφα
της ΑΧΑ.
 Χρεόγραφα (συµµετοχή σε κεφάλαια, χρέος και άλλα παράγωγα) των
διαπραγµατευόµενων στο χρηµατιστήριο θυγατρικών του Οµίλου, (οι
«Εισηγµένες Θυγατρικές του Οµίλου»). Οι διευθυντές, υπάλληλοι, συνεργάτες,
χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι και το υπόλοιπο προσωπικό των Εισηγµένων
Θυγατρικών του Οµίλου (το «Προσωπικό των Εισηγµένων Θυγατρικών του
Οµίλου») πρέπει να ακολουθεί τις ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που έχουν
θεσπιστεί από την εταιρία τους αναφορικά µε τη συναλλαγή των χρεογράφων της
εν λόγω εταιρίας (οι «Πολιτικές Συναλλαγών των Εισηγµένων Θυγατρικών του
Οµίλου»). Οι συνεργάτες της ΑΧΑ που δεν υπόκεινται στις Πολιτικές
Συναλλαγών των Εισηγµένων Θυγατρικών του Οµίλου πρέπει να ακολουθούν τις
6

Όπου χρησιµοποιείται σε αυτήν την πολιτική «ΑΧΑ», «Όµιλος ΑΧΑ», ή «Όµιλος», αναφέρεται στην
ΑΧΑ και σε όλες τις θυγατρικές της.
7
Ορισµένες εταιρίες του Οµίλου ΑΧΑ µπορεί να έχουν υιοθετήσει συγκεκριµένες πολιτικές και
διαδικασίες αναφορικά µε τις συναλλαγές χρεογράφων που καλύπτονται από αυτή την πολιτική,
προκειµένου να συµµορφωθούν µε τους τοπικούς νόµους και κανονισµούς. Εάν η εταιρία σας έχει
υιοθετήσει τέτοιες πολιτικές ή διαδικασίες, θα πρέπει να συνεχίσετε να συµµορφώνεστε µε αυτές. Εάν
πιστεύετε ότι υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των συγκεκριµένων πολιτικών και διαδικασιών της εταιρίας
σας και των προβλέψεων αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον νοµικό εκπρόσωπο
της εταιρίας σας.
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πολιτικές και διαδικασίες που τίθενται στον παρόν Οδηγό αναφορικά µε τις
συναλλαγές σε χρεογράφα των Εισηγµένων Θυγατρικών του Οµίλου.
Όλοι οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να εξοικειώνονται µε την παρούσα Πολιτική και
να συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που περιγράφει.
Παραβιάσεις των κανόνων που περιγράφονται στην εν λόγω Πολιτική µπορεί να
καταλήξουν σε αστικές και ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους
νόµους των χρεογράφων. Παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής µπορεί επίσης να
καταλήξουν σε πειθαρχικές ενέργειες από την ΑΧΑ.
Επιπρόσθετα µε τους περιορισµούς που τίθενται στην παρούσα Πολιτική, πρέπει να
σηµειώσετε ότι (1) το τµήµα 3.1 του Οδηγού Κανονιστικής Συµµόρφωσης και
Ηθικής απαγορεύει να γίνεται κατάχρηση εµπιστευτικών πληροφοριών σχετικά µε
την ΑΧΑ ή αυτών που αποκτήθηκαν από την ΑΧΑ και (2) η Πολιτική Ηθικού Τοίχου
της ΑΧΑ απαγορεύει τις συναλλαγές χρεογράφων των εισηγµένων εταιριών εκτός
του Οµίλου ΑΧΑ σε περίπτωση κατοχής σηµαντικών µη-δηµοσιοποιηµένων ή
εσωτερικών πληροφοριών για αυτές τις εταιρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια
εργασίας στην ΑΧΑ ή άλλων υποχρεώσεις του Οµίλου.
Βασικός κανόνας: Απαγόρευση των εσωτερικών συναλλαγών και της διαρροής
εµπιστευτικών πληροφοριών
Σαν συνεργάτης της ΑΧΑ, απαγορεύεται αυστηρά:
 Να αγοράζετε ή να πουλάτε χρεόγραφα της ΑΧΑ ή άλλης εισηγµένης θυγατρικής
του Οµίλου ενώ κατέχετε σηµαντική µη-δηµοσιοποιηµένη πληροφορία για τον
εκδότη των χρεογράφων («εσωτερική συναλλαγή»).
 Να δίνετε τέτοια πληροφορία σε άλλο πρόσωπο (διαρροή εµπιστευτικών
πληροφοριών) το οποίο συναλλάσσεται µε τα χρεόγραφα παρόλο που εσείς δεν
συναλλάσσεστε. Σε πολλές περιπτώσεις, θεωρείται παράνοµο για τον αποδέκτη
αυτής της σηµαντικής µη-δηµοσιοποιηµένη πληροφορίας να συναλλάσσεται τα
χρεόγραφα.

Συναλλαγές µε χρεόγραφα της ΑΧΑ ή εισηγµένων θυγατρικών του Οµίλου, από
συνεργάτες της οικογενείας ή συγγενείς που µένουν µαζί, µπορεί να είναι απρεπείς ή
ακόµα και παράνοµες, εάν τα µέλη της οικογένειας σας συναλλάσσονται µε τα
χρεόγραφα ενώ κατέχετε σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες ή άλλες
φορές όταν δεν σας επιτρέπεται να προβείτε σε συναλλαγές. Αντίστοιχα, τα µέλη της
οικογενείας σας και οι συγγενείς σας πρέπει να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή
αναφορικά µε τις συναλλαγές των χρεογράφων της ΑΧΑ ή των εισηγµένων
θυγατρικών του Οµίλου.

Ποιος είναι γνώστης εµπιστευτικών στοιχείων;
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Οποιοσδήποτε κατέχει σηµαντική µη-δηµοσιοποιηµένη πληροφορία για την ΑΧΑ ή
άλλη εισηγµένη θυγατρική η οποία προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από κάποια από
αυτές τις εταιρίες ή τις θυγατρικές τους, µπορεί να θεωρηθεί «κάτοχος εµπιστευτικών
πληροφοριών» σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους νόµους των χρεογράφων.
Τι κάνει µία πληροφορία σηµαντική;
Πάντα υπάρχει προνοµιούχος ή εµπιστευτική πληροφορία για µια δυναµική εταιρία
όπως η ΑΧΑ καθώς και για τις εισηγµένες θυγατρικές του Οµίλου, οι οποίες δεν είναι
γενικά γνωστές στο κοινό. Αυτή η προνοµιούχος ή εµπιστευτική πληροφορία
θεωρείται σηµαντική εάν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ένας λογικός επενδυτής να τη
θεωρήσει σηµαντική για να αποφασίσει να αγοράσει, να διατηρήσει ή να πωλήσει ένα
χρεόγραφο. Π.χ. εάν είναι πιθανό να επηρεάσει την τιµή των εν λόγω χρεογράφων.
Μολονότι δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί µία ολοκληρωµένη λίστα των κατηγοριών
των σηµαντικών πληροφοριών, τα παρακάτω θέµατα χρήζουν ειδικά προσεκτικής
εξέτασης:
•
•
•
•
•
•

•
•

Πληροφορίες για κέρδη (ή εκτιµήσεις).
Συγχωνεύσεις, αποκτήσεις, προσφορές αγοράς, κοινοπραξίες (joint ventures),
εκποιήσεις ή αλλαγές στα πάγια.
Αλλαγές στον έλεγχο ή στη διοίκηση.
Σηµαντικά νέα προϊόντα ή εξελίξεις που αφορούν πελάτες ή προµηθευτές, (όπως
η απόκτηση ή η αποχώρηση ενός σηµαντικού πελάτη ή συµβολαίου.)
Σηµαντικές δίκες ή ρυθµιστικές έρευνες ή διαδικασίες.
Γεγονότα που αφορούν τον εκδότη χρεογράφων (όπως αθετήσεις προνοµιούχων
χρεογράφων, πρόωρες εξαγορές χρεογράφων για πριµ, σχέδια επαναγοράς,
τµηµατική διαίρεση µετοχών (split) ή µεταβολές στα µερίσµατα, αλλαγές στα
δικαιώµατα των κατόχων των χρεογράφων, ή δηµόσιες ή ιδιωτικές πωλήσεις
επιπλέον χρεογράφων).
Αλλαγή στους ελεγκτές ή γνωστοποίηση των ελεγκτών ότι η εταιρία δεν µπορεί
πλέον να βασίζεται στην έκθεση ελέγχου.
Πτωχεύσεις ή εκκαθαρίσεις.

Η παραπάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική και άλλες κατηγορίες πληροφοριών µπορεί
να θεωρούνται σηµαντικές ανάλογα µε τις συνθήκες.

Τι καθιστά µια πληροφορία µη-δηµοσιοποιηµένη;
Μια σηµαντική πληροφορία πρέπει να θεωρείται µη-δηµοσιοποιηµένη εάν δεν είναι
διαδεδοµένη µε τρόπο ώστε να είναι διαθέσιµη στους επενδυτές γενικά. Για
παράδειγµα, οι συνεργάτες της ΑΧΑ πρέπει να θεωρήσουν ότι η πληροφορία είναι
δηµοσιοποιηµένη, εάν η πληροφορία έχει δηµοσιοποιηθεί σε µία επίσηµη συνέντευξη
τύπου, εάν έχει αναφερθεί από µία καλωδιακή υπηρεσία ενηµέρωσης ή από µια
καθηµερινή εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας, ή έχει δηµοσιευθεί από έναν
ρυθµιστικό οργανισµό όπως η Γαλλική AMF, ή έχει δηµοσιοποιηθεί σε
τηλεδιάσκεψη στην οποία οι επενδυτές µπορούν να ακούσουν µε τηλεφωνικά µέσα, ή
έχει δηµοσιευθεί µέσω ∆ιαδικτύου ή µέσω υλικού που αποστέλλεται στους µετόχους,
όπως ο ετήσιος απολογισµός, ή έχει επέλθει αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε η
πληροφορία να έχει αφοµοιωθεί από την αγορά.
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Σαν γενικός κανόνας, εάν κατέχετε σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες
σχετικά µε την ΑΧΑ ή µε εισηγµένες θυγατρικές του Οµίλου, δεν πρέπει να κάνετε
συναλλαγές µε τα χρεόγραφα αυτής της εταιρίας µέχρι τουλάχιστον την έναρξη της
µέρας όπου όλες οι σηµαντικές πληροφορίες θα έχουν ανακοινωθεί στο κοινό.
Ένα έχετε απορία για το ποια συγκεκριµένη πληροφορία είναι σηµαντική ή µηδηµοσιοποιηµένη, θα πρέπει να επικοινωνείτε µε το Νοµικό τµήµα της ΑΧΑ ή στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας σας.
Να θυµάστε, ωστόσο, ότι η τελική ευθύνη για τη συµµόρφωση µε αυτή την
πολιτική και την αποφυγή αντικανονικών συναλλαγών εναπόκειται σ’ εσάς.

Περίοδοι blackout
Οι συνεργάτες της ΑΧΑ που έχουν τακτική πρόσβαση σε σηµαντικές µηδηµοσιοποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε την ΑΧΑ ή µε Εισηγµένες Εταιρίες του
Οµίλου πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε απόκτηση ή πώληση σχετικών
χρεογράφων κατά την διάρκεια συγκεκριµένων χρονικών περιόδων (περίοδοι
blackout) πριν από τις δηµοσιοποιήσεις κερδών των εν λόγω εταιριών.
Τα παρακάτω άτοµα («άτοµα µε πρόσβαση») θεωρούνται ότι έχουν τακτική
πρόσβαση σε σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε την ΑΧΑ
και τις Εισηγµένες Εταιρίες του Οµίλου, οπότε δεν θα πρέπει να κάνουν συναλλαγές
µε χρεόγραφα αυτών των εταιριών κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων περιόδων
blackout :
 Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΧΑ
 Μέλη του ∆ιοικητικής Επιτροπής της ΑΧΑ
 Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΧΑ
 Περιφερειακοί Οικονοµικοί ∆ιευθυντές
 Η ανώτερη ∆ιοίκηση των κυριοτέρων θυγατρικών8 της ΑΧΑ
 ∆ιευθυντές των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Οµίλου από το Επίπεδο 7 και άνω.
 Όλο το προσωπικό στα ακόλουθα GIE τµήµατα : PBRC, DJC, DAF, DCFG, FTP,
στις Επενδυτικές σχέσεις, στην Επικοινωνία & στην Εταιρική ,Ευθύνη, στην
8

Αυτό περιλαµβάνει το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή, τον ∆ιευθυντή
Λογιστηρίου και άλλους παρόµοιους συνεργάτες της ανώτερης διοίκησης, όπως ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ή ο υπεύθυνος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου που µπορεί να οριστεί κατά
καιρούς στις ακόλουθες θυγατρικές του Οµίλου: 1) AXA Γαλλίας, 2) ΑΧΑ Γερµανίας, 3) ΑΧΑ
Βελγίου, 4) ΑΧΑ Αγγλίας, 5) ΑΧΑ Ιταλίας, 6) AXA Ισπανίας, 7) ΑΧΑ Ιαπωνίας, 8) ΑΧΑ ΧονγκΚονγκ, 9) AΧΑ Financial, 10) Alliance Bernstein, 11) AXA Investment Managers, 12) AXA Banque,
13) AXA Tech, 14) AXA Global Life, 15) AXA Global P&C, 16) AXA Group Solutions και 17) ΑΧΑ
Liabilities Managers. Τα παραπάνω υπόκεινται σε αλλαγή κατά καιρούς, µόνο κατά τη διακριτική
ευχέρεια της ΑΧΑ.
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∆ιαχείριση Κινδύνων, στον Εσωτερικό Έλεγχο του Οµίλου, στο BSD και στο
Marketing.
 Καθώς και άλλα άτοµα που µπορεί να έχουν γνωστοποιηθεί κατά καιρούς από το
Νοµικό Τµήµα της ΑΧΑ.
Εάν θεωρείστε Άτοµο Πρόσβασης ή όχι, αυτό µπορεί να αλλάξει µε τον καιρό,
ανάλογα µε τη φύση της πρόσβασης σε σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες
πληροφορίες και τις αρµοδιότητες της εργασίας. Επιπρόσθετα, η ΑΧΑ µπορεί να
περιορίσει τις συναλλαγές σας για αυτό το σκοπό, εάν εργάζεστε σε ένα
συγκεκριµένο έργο ή συναλλαγή, στην πορεία του οποίου ενδέχεται να αποκτήσετε
σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες.
Εάν είστε Άτοµο που έχετε Πρόσβαση, δεν πρέπει να κάνετε συναλλαγές µε
χρεόγραφα της ΑΧΑ ή άλλης θυγατρικής του Οµίλου κατά τη διάρκεια των
αντίστοιχων περιόδων blackout9. Για την ΑΧΑ αυτές οι περίοδοι blackout γενικά
αρχίζουν περίπου 30 ηµέρες πριν τις ετήσιες και εξαµηνιαίες ανακοινώσεις κερδών
και 15 ηµέρες πριν την τριµηνιαία οικονοµική ενηµέρωση. Για τις Εισηγµένες
Θυγατρικές του Οµίλου αυτές οι περίοδοι blackout αρχίζουν 30 ηµέρες πριν από τις
περιοδικές ανακοινώσεις των κερδών τους. Ανάλογα µε τις συνθήκες αυτές οι
περίοδοι µπορεί να ορίζονται άλλη στιγµή ή να αλλάζουν σε διάρκεια.
Το Νοµικό τµήµα της ΑΧΑ θα κάνει γνωστοποιήσεις πριν την έναρξη κάθε blackout
περιόδου. Τα άτοµα µε πρόσβαση που επιθυµούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν
χρεόγραφα των εισηγµένων θυγατρικών του Οµίλου, πρέπει να συµβουλεύονται το
Νοµικό τµήµα της ΑΧΑ ή τον Γενικό Σύµβουλο της εν λόγω Εισηγµένης Εταιρίας
του Οµίλου, για να επιβεβαιώσουν κατά πόσο η περίοδος blackout της συγκεκριµένης
θυγατρικής είναι σε ισχύ.
Εάν έχετε απορίες σχετικά µε το αν είστε ή όχι «άτοµο µε πρόσβαση» ή εάν είστε
επικεφαλής ενός επιχειρησιακού τµήµατος και πιστεύετε ότι ένα άτοµο που
αναφέρεται σε εσάς πρέπει να γίνει (ή δεν θεωρείται πλέον) «άτοµο µε πρόσβαση»,
πρέπει να επικοινωνήσετε µε το Νοµικό τµήµα της ΑΧΑ.

Αστικές και ποινικές κυρώσεις για εσωτερικές συναλλαγές
Οι
αρχές
που
κανονίζουν τις
συναλλαγές
δηµοσίων χρεογράφων
(συµπεριλαµβανοµένου των AMF, SEC και New York Exchange) χρησιµοποιούν
µελετηµένες µεθόδους για να ανακαλύψουν και να ερευνήσουν εσωτερικές
συναλλαγές. Αν αναµειχθείτε σε έρευνα εσωτερικών συναλλαγών, θα προκύψουν
δυσάρεστες, πολυέξοδες νοµικές διαδικασίες για εσάς και πιθανώς και για την
9

Παρακαλώ να θυµάστε ότι το Προσωπικό των εισηγµένων θυγατρικών του Οµίλου πρέπει να
συνεχίζει την ειδική πολιτική συναλλαγών της εταιρίας του, αναφορικά µε τις συναλλαγές των
χρεογράφων τους, παρά την πολιτική και τις διαδικασίες που υπογραµµίζονται σε αυτήν την πολιτική.
Επιπρόσθετα, εάν η εταιρία σας έχει υιοθετήσει ειδικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά µε την
συναλλαγή χρεογράφων που καλύπτονται από αυτήν την πολιτική, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τους
τοπικούς νόµους και κανονισµούς, πρέπει να συνεχίσετε να συµµορφώνεστε µε αυτές. Εάν πιστεύετε
ότι υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των ειδικών πολιτικών και διαδικασιών της εταιρίας σας και των
προβλέψεων αυτής της πολιτικής, πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον Νοµικό εκπρόσωπο της εταιρίας
σας.
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οικογένειά σας και για τους κοινωνικούς και εργασιακούς εταίρους σας. Η αρνητική
δηµοσιότητα από µια έρευνα εσωτερικών συναλλαγών, ακόµα και αν δεν καταλήξει
σε επίσηµες κατηγορίες, θα µπορούσε να βλάψει σηµαντικά την φήµη της ΑΧΑ και
της εταιρίας.
Οι αστικές και ποινικές κυρώσεις για την παραβίαση των νόµων περί εσωτερικών
συναλλαγών σε διάφορες δίκες µπορεί να είναι ουσιαστικές. Εάν είστε υπόλογοι
µπορεί
να
επιβαρυνθείτε
µε
ογκώδη
κόστη
και
έξοδα
(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της νοµικής σας υπεράσπισης) καθώς και
κυρώσεις και πρόστιµα τα οποία πιθανόν να µην καλυφθούν από την ασφάλεια
διευθυντών ή από την εταιρία σας.

Κανόνες σχετικά µε την Ανοικτή Πώληση (short-sales) και Συναλλαγές σε
Παράγωγα
Σαν συνεργάτης της ΑΧΑ σας απαγορεύεται η ανοιχτή πώληση χωρίς την κατοχή
χρεογράφων της ΑΧΑ ή θυγατρικής εταιρίας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο. Ανοιχτή
πώληση σηµαίνει να πουλάτε χρεόγραφα τα οποία δεν έχετε στην κατοχή σας.
Επιπλέον, µέλη του ∆ιοικητικής Επιτροπής της ΑΧΑ και µέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής πρέπει να αποσαφηνίσουν µε το Γενικό Συµβούλιο του Οµίλου ή το
Συµβούλιο των ∆ιευθυντών γραπτώς οποιεσδήποτε συναλλαγές σε παράγωγα που
αφορούν χρεόγραφα της ΑΧΑ και/ ή χρεόγραφα των Εισηγµένων Θυγατρικών του
Οµίλου. Αυτή η υποχρέωση ωστόσο δεν συνεπάγεται προ-εκκαθάριση απαγόρευση ή
αλλιώς περιορισµό της ικανότητάς τους να συµµετέχουν σε οποιασδήποτε εταιρίας
χορηγούµενη αποζηµίωση ή παροχής συµπεριλαµβανοµένης, χωρίς όριο, όπως
προγράµµατα αντιστάθµισης κεφαλαίου stock option, µετοχές εκτέλεσης, αµοιβαία
κεφάλαια εκτέλεσης ή µετοχές σε διευθυντικά στελέχη, ή µετοχές ως bonus ανάλογα
µε την επίτευξη των στόχων ή παρόµοια σχέδια τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν
παράγωγα χρεόγραφα.
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Ειδικοί κανόνες για συναλλαγή
προγραµµάτων από την εταιρία

χρεογράφων

µέσω

επιδοτούµενων

Οι κανονισµοί που περιγράφηκαν παραπάνω ισχύουν επίσης και για τα χρεόγραφα
που µπορούν να αποκτηθούν µέσω επιδοτούµενων προγραµµάτων τη εταιρίας όπως :
AXA΄s Option plans, AXA Shareplan Offerings ή άλλα προγράµµατα αποζηµίωσης.
Αυτό σηµαίνει ότι εκτός αν διαφορετικά έχει προσδιορισθεί στους κανόνες ενός
σχεδίου ή στις Πολιτικές Συναλλαγών των Θυγατρικών εταιριών του Οµίλου:
•

Για τα options που χορηγούνται από την ΑΧΑ Stock Option Plans της ΑΧΑ
µπορείτε να ασκείτε κεκτηµένα δικαιώµατα οποιονδήποτε χρόνο αλλά δεν
µπορείτε να πουλήσετε κοινές µετοχές της ΑΧΑ ή ADRs που αποκτήθηκαν
διαµέσω εκτέλεσης options ενώ είχατε στην κατοχή σας σηµαντικές µηδηµοσιοποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε την ΑΧΑ – µέσω ταυτόχρονης
άσκησης και συναλλαγής πώλησης.

•

Για τα options που δόθηκαν µέσω του Stock Option Plans των Εισηγµένων
Θυγατρικών εταιριών του Οµίλου µπορείτε να εξασκήσετε κεκτηµένα δικαιώµατα
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού πλάνου stock option
και την Πολιτική Συναλλαγών των Εισηγµένων Θυγατρικών εταιριών. Ωστόσο
δεν µπορείτε να πουλήσετε µετοχές που αποκτήθηκαν εξασκώντας αυτές τις
επιλογές ενώ έχετε στην κατοχή σας σηµαντικές µη-δηµοσιοποιηµένες
πληροφορίες σχετικά µε τις εν λόγω Εισηγµένες Θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου
συµπεριλαµβανοµένης της ταυτόχρονης άσκησης και συναλλαγής πώλησης.

•

Για όλες τις βασιζόµενες στο κεφάλαιο αποζηµιώσεις (συµπεριλαµβανοµένων
των stock option, µετοχών εκτέλεσης δεσµευµένων µετοχών, ή παρόµοιων
χορηγήσεων ) που χορηγούνται κάτω από ένα πλάνο ή συµφωνία που διατηρείται
από την ΑΧΑ ή από άλλη θυγατρική (συµπεριλαµβανοµένων των Εισηγµένων
Θυγατρικών εταιριών του Οµίλου ) δεν µπορείτε σε καµία περίπτωση να
εµπλακείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή που σχεδιάστηκε να αντισταθµίσει την
αξία αυτών των χορηγήσεων (ή για χρεόγραφα που αποτελούν αυτές τις
χορηγήσεις) συµπεριλαµβανοµένης χωρίς περιορισµό, οποιασδήποτε συναλλαγής
που εµπλέκει χρήση παραγώγων για να περιορισθεί το αρνητικό ρίσκο ή να
τοποθετηθεί όριο (collar) γύρω από την αξία αυτών των χορηγιών. Αυτός ο
περιορισµός ισχύει από την ηµεροµηνία της επιχορήγησης µέχρι τη στιγµή όπου
λάβει ο δικαιούχος τους τίτλους που αποτελούν αυτή την χορήγηση, για
παράδειγµα άσκηση ενός option, άρση των περιορισµών σε µετοχές ή µερίδια
εκτέλεσης, φυσική παράδοση µετοχών ή παρόµοια γεγονότα. Εντούτοις, το
Συµβούλιο των ∆ιευθυντών της ΑΧΑ µπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις στην
προαναφερόµενη απαγόρευση µε σκοπό να εξεταστούν οι συγκεκριµένες
περιπτώσεις όπου ο εφαρµοστέος φόρος ή άλλοι κανονισµοί σε συγκεκριµένες
χώρες όπως το Βέλγιο επιτρέπουν να γίνει χρήση παραγώγων ή παρόµοιων
εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα ή επιθυµητά σε συνάρτηση µε την
λειτουργία ενός σχεδίου αποζηµίωσης βασισµένο στο κεφάλαιο..
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•

Για το ΑΧΑ Share Plan, οι ειδικοί κανόνες που διέπουν τις αναλήψεις και άλλες
συναλλαγές από συµµετέχοντες έχουν τεθεί στο προσφερθέν υλικό αυτών των
σχεδίων.

Παρακαλούµε δείτε το υλικό αυτών των προγραµµάτων για περισσότερες
πληροφορίες για τους κανόνες του προγράµµατος.
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