RAPORTOWANIE TRANSAKCJI MENEDŻERÓW
I OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH
Do spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji
Sprawdź, czy nadawca jest na liście menedżerów i osób blisko związanych
Nie

Uwaga na konﬂikt terminów! Menedżer
lub osoba blisko związana ma trzy dni
robocze od transakcji na przekazanie
zawiadomienia do organu nadzoru i do
spółki, a spółka ma te same trzy dni
robocze na przekazanie zawiadomienia
do publicznej wiadomości.

Tak

Skontaktuj się z menedżerem wskazanym w zawiadomieniu
i zapytaj, czy nadawca jest osobą blisko związaną

Czy jesteś w stanie
skontaktować się z
nadawcą?
Nie

Tak

Czy zawiadomienie
zawiera wszystkie
niezbędne dane?
Tak

Menedżer potwierdza, że
nadawca jest osobą
blisko związaną

Menedżer twierdzi, że
nadawca nie jest osobą
blisko związaną

Zaktualizuj listę

Zdecyduj, co zrobisz

Sprawdź, czy zawiadomienie zawiera
wszystkie dane zgodnie ze wzorem
wskazanym w Rozporządzeniu
Wykonawczym KE nr 2016/523

Skontaktuj się z
nadzorcą, poinformuj o
wpłynięciu
zawiadomienia i o tym,
że menedżer twierdzi, iż
nadawca nie jest osobą
blisko związaną

Nie

Czy zawiadomienie wpłynęło
w sposób zgodny z ustaloną
wcześniej procedurą?
Tak

Skontaktuj się z nadawcą
i upewnij się, czy na
pewno wysłał
zawiadomienie

Nie

Skontaktuj się
z nadawcą
i upewnij się,
czy na pewno
wysłał
zawiadomienie
Miej
świadomość,
że być może
narażasz
nadawcę na
sankcję, w
przypadku gdy
zawiadomienie
jest
niekompletne
lub zawiera
błędy

Miej świadomość, że być może narażasz
menedżera na sankcję

Nadawca
potwierdził,
że wysłał
zawiadomienie

Nadawca zaprzeczył,
że wysyłał jakiekolwiek
zawiadomienie

Skontaktuj się z nadzorcą,
poinformuj o wpłynięciu
zawiadomienia i o tym, że
nadawca twierdzi, iż nie
wysyłał jakiegokolwiek
zawiadomienia

Odeślij do
nadawcy
zawiadomienie z
informacją, że z
danych
posiadanych
przez spółkę
wynika, iż
nadawca nie jest
osobą blisko
związaną z
menedżerem,
którego wskazał
Miej świadomość, że być może
narażasz spółkę i menedżera
na sankcję

Nadawca potwierdził,
że wysłał zawiadomienie

We współpracy z nadawcą
zweryﬁkuj / pomóż uzupełnić
zawiadomienie

Uzyskaj od nadawcy
zweryﬁkowane zawiadomienie

Opublikuj zawiadomienie
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