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1 Introduction 
 
Principle for Business number 8 (Conflicts of interest) requires Fidelis wealth Management 
LLC (Fidelis) to pay due regard to the interests of each customer and to manage any 
conflicts of interest fairly, both between itself and its customers and between a customer 
and another client. 
 
 
2 Conflicts of Interest 
 
Conflicts of Interest appear in situations where Fidelis: 
1. is likely to make a financial gain, or avoid a financial loss, at the expense of the client; 
2. has an interest in the outcome of a service provided to the client or of a transaction 
carried out on behalf of the client, which is distinct from the client's interest in that outcome; 
3. has a financial or other incentive to favour the interest of another client or group of clients 
over the interests of the client; 
4. carries on the same business as the client; or 
5. receives or will receive from a person other than the client an inducement in relation to a 
service provided to the client, in the form of monies, goods or services, other than the 
standard commission or fee for that service. 
We must not knowingly advise, or deal in the exercise of discretion, in relation to that 
transaction unless we take reasonable steps to ensure fair treatment for the customer. 
This is normally achieved by managing the conflict of interest by taking reasonable steps in 
one or more of the following ways: 
1. managing the conflicts internally; or 
3. disclosing our interest to the customer; 
4. declining to act for a customer. 
 
 
3 Managing Conflicts 
 
Fidelis may be able to demonstrate that it has taken reasonable steps to ensure fair 
treatment for its customers by relying on this Conflicts of Interest policy. In such cases, 
relevant employees are required to disregard any material interest or conflict of interest 
when advising a customer.  
If considered appropriate by the directors, Fidelis may, at its discretion, disclose its material 
interest or conflict of interest to its customer. 
Fidelis  identifies the conflict of interest listed in Appendix A along with the method of 
dealing with the conflict.  
The Firm should pay special attention to the activities of investment research and advice, 
proprietary trading, portfolio management and corporate finance business. 
The measures for dealing with conflicts will be designed to ensure that relevant persons 
engaged in different business activities involving a conflict of interest carry on those 
activities at a level of independence, appropriate to the size and activities of the firm. 
 
Examples of types of procedures for managing conflicts: 
(i) effective procedures to prevent or control the exchange of information between relevant 
persons engaged in activities involving a risk of a conflict of interest where the exchange of 
that information may harm the interests of one or more clients;  
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(ii) the removal of any direct link between the remuneration of relevant persons 
principally engaged in one activity and the remuneration of, or revenues generated by, 
different relevant persons principally engaged in another activity, where a conflict of interest 
may arise in relation to those activities; 
(iv) measures to prevent or limit any person from exercising inappropriate influence over the 
way in which a relevant person carries out services or activities. 
 
 
4 Segregation of Duties 
 
Fidelis strives to ensure that the performance of multiple functions by its relevant persons 
does not and is not likely to prevent those persons from discharging any particular functions 
soundly, honestly and professionally. Our policies concerning the segregation of duties 
within the firm and the prevention of conflicts of interest are laid out below. 
 
Fidelis ensures that, in general, no single individual has unrestricted authority to do 
all of the following: 
1. initiate a transaction; 
2. bind the firm; 
3. make payments; and 
4. account for it. 
 
 
The firm monitors and, on a regular basis, evaluates the adequacy and effectiveness of its 
systems, internal control mechanisms and arrangements in relation to conflicts of interest 
and will take appropriate measures to address any deficiencies. 
 
 
5 Disclosing an Interest 
 
1. If arrangements made by Fidelis to manage conflicts of interest are not sufficient to 
ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to the interests of a client will be 
prevented, Fidelis will clearly disclose the general nature and/or sources of conflicts of 
interest to the client before undertaking business for the client. 
Disclosure of a material interest or conflict of interest to a customer must be made in 
writing. 
 
 
6 Declining to Act 
 

If Fidelis determines that it is unable to manage a conflict of interest using one of the 
methods described above, we should decline to act on behalf of the customer concerned. 
 
 

7 Gifts and Inducements 
 
Clients, for a variety of reasons, may offer gifts to employees such as annual celebrations 
or to commemorate the completion of a large and/or complicated transaction. Often, it 
would be considered impolite to refuse. Care must be taken to ensure that such gifts cannot 
be construed as an inducement to provide a service more favourably to that client ahead of 
another.  
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Staff are prohibited from accepting gifts in excess of the limits of $50 on an annual basis 
unless they declare them to the Compliance officer of the Company and registered as per 
Appendix B. 
 
 
 
 
 
8 Appendix A (List of Conflicts) 
 
Identified Conflict  Procedures for Dealing with this Conflict 

Personal Account Dealing   Robust and constantly reviewed Personal Account 

Dealing policy in place 

Customer Orders.   All reasonable steps are taken to ensure the best 

overall execution for clients; no preference is given 

to clients when trades are aggregated. 

Employee inducements from clients. Staff are prohibited from accepting gifts in excess 

of the limits defined in the gifts and inducement 

policy. 

Remuneration. A bonus structure exists which is linked to 

individual and company performance, is at the 

board's discretion and is not predetermined. 

Commission Structure.    Where Fidelis acts as a market maker, a mark-up or 

mark-down may be charged at our discretion on 

transactions conducted with the client as principal. 

 
 
 
 
 
 
 

9 Appendix B (Gifts Register) 
 
 

Name 

  

  

  
 

Source of Gift Gift Estimated Value 
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1 შესავალი 
 

ბიზნესის პრინციპი #8 (ინტერესთა კონფლიქტი), შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტის“ 

(ფიდელისის) აკისრებს ვალდებულებას, სათანადო ყურადღებით მოეკიდოს თითოეული 

კლიენტის ინტერესს და სამართლიანად გადაწყვიტოს ნებისმიერი ინტერესთა 

კონფლიქტი, როგორც კომპანიასა და კლიენტებს, ასევე, მომხმარებელსა და სხვა 

კლიენტებს შორის.   

 

2 ინტერესთა კონფლიქტი 
 

ინტერესთა კონფლიქტი წარმოიქმნება ისეთ სიტუაციებში, როდესაც ფიდელისი: 

1. მოსალოდნელია, რომ მიიღებს ფინანსურ მოგებას, ან თავიდან აიცილებს 

ფინანსურ დანაკარგს, კლიენტის ხარჯზე; 

2. დაინტერესებულია კლიენტისთვის გაწეული მომსახურების, ან კლიენტის 

სახელით განხორციელებული ტრანზაქციის შედეგით და მისი ინტერესი 

განსხვავდება კლიენტის ინტერესისგან ამ შედეგთან მიმართებაში; 

3. ფინანსურად ან სხვაგვარად დაინტერესბულია სხვა კლიენტის, ან კლიენტთა 

ჯგუფის ინტერესის ხელშეწყობაში, კლიენტის ინტერესის საწინააღმდეგოდ;  

4. ახორციელებს იმავე ბიზნესს, რასაც კლიენტი; ან 

5. პირისგან, რომელიც არ არის კლიენტი, იღებს ან მიიღებს სტიმულს, 

კლიენტისთვის გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით, ფულის, პროდუქტისა 

თუ მომსახურების სახით, სტანდარტული საკომისიო ღირებულებისა თუ 

საფარისურის გარდა, რაც აღნიშნული მომსახურებისთვის ეკუთვნის.    

დაუშვებელია, შეგნებულად ვურჩიოთ ან მოქმედების თავისუფლებით 

ვისარგებლოთ აღნიშნულ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით, მომხმარებლისადმი 

ობიექტური დამოკიდებულების უზრუნველსაყოფად გონივრული ზომების მიღების გარეშე.  

როგორც წესი, აღნიშნული მიიღწევა ინტერესთა კონფლიქტის მართვითა და 

გონივრული ზომების მიღებით, შემდეგი გზებიდან ერთ-ერთის (ან მეტის) გამოყენებით:  

1. კონფლიქტების შიდა გადაწყვეტა; ან 

2. ინტერესის კლიენტისთვის გამჟღავნება; 

3. უარის თქმა კლიენტის სახელით მოქმედებაზე.     

  
 

3 კონფლიქტების მართვა 

 

ფიდელისს უნდა შეეძლოს იმის დემონსტრირება, რომ მან მიიღო გონივრული 

ზომები კლიენტებისადმი ობიექტური დამოკიდებულების უზრუნველსაყოფად, ინტერესთა 

კონფლიქტის აღნიშნულ დოკუმენტზე დაყრდნობით. ასეთ შემთხვევებში, შესაბამისი 
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შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

თანამშრომლები ვალდებულები არიან უგულვებელყონ ნებისმიერი მატერიალური 

ინტერესი ან ინტერესთა შეუსაბამობა, როდესაც კონსულტაციას უწევენ კლიენტს.  

დირექტორების მიერ სათანადო განხივლის შემთხვევაში, ფიდელისს შეუძლია, 

საკუთარი შეხედულებისამებრ, გაამჟღავნოს კლიენტთან თავისი მატერიალური 

დაინტერესება ან ინტერესთა კონფლიქტი.  

ფიდელისი განსაზღვრავს დანართ „ა“-ში მოცემულ ინტერესთა კონფლიქტს, ამ 

კონფლიქტის მოგვარების ხერხთან ერთად.  

ფირმამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს საქმიანობას საინვესტიციო 

კვლევისა და კონსულტაციის, პროპ ტრეიდინგის (ვაჭრობა საკუთარი ფინანსური 

რესურსებით), პორტფოლიოს მართვისა და კორპორატიული ფინანსების სფეროებში. 

კონფლიქტების მოსაგვარებლად გატარდება ზომები, ინტერესთა კონფლიქტის 

შემცველ, სხვადასხვა ბიზნეს საქმიანობაში ჩართული, შესაბამისი პირების მიერ ამ 

საქმიანობათა განხორციელების უზრუველსაყოფად დამოუკიდებლობის ფარგლებში, 

რომელიც შეესაბამება ფირმის ზომასა და საქმიანობას.  

კონფლიქტების მართვის პროცედურათა ტიპების მაგალითები: 

i. ეფექტური პროცედურები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ან 

გაკონტროლდეს ინფორმაციის გაცვლა ისეთ პირებს შორის, რომლებიც 

ჩართულები არიან ინტერესთა კონფლიქტის რისკის შემცველ საქმიანობაში, 

იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული ინფორმაციის გაზიარებამ შეიძლება ზიანი 

მიაყოენს ერთ ან მეტ კლიენტს;   

ii. ნებისმიერი პირდაპირი კავშირის აღმოფხვრა ერთ საქმანობაში ჩართული 

პირების ანაზღაურებასა და სხვა საქმიანობაში ჩართული სხვა პირების 

ანაზღაურებასა ან მიღებულ შემოსავლებს შორის, იმ შემთხვევაში, თუ 

აღნიშნულ საქმიანობებთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოიქმნას 

ინტერესთა კონფლიქტი.  

iii. ზომები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ან შეიზღუდოს ნებისმიერი პირის 

არასათანადო ზემოქმედება შესაბამისი პირის მიერ მომსახურებისა თუ 

საქმიანობის განხორციელების გზებზე. 

 

  

4. მოვალეობათა დაყოფა 
 

ფიდელისი ცდილობს, უზრუნველყოს, რომ შესაბამისი პირების მიერ 

მრავალრიცხოვანი ფუნქციების შესრულებამ არ და ვერ შეუშალოს ხელი ამ პირების მიერ 

ნებისმიერი კონკრეტული ფუნქციის პატიოსან, კეთილსინდისიერ და პროფესიონალურ 

შესრულებას. ქვემოთ მოცემულია ჩვენი სტრატეგიები, ფირმაში, მოვალეობათა 

დაყოფასთან და ინტერესთა კონფლიქტის აცილებასთან მიმართებაში.  

ფიდელისი უზრუნველყოფს, რომ, ზოგადად, არც ერთ პირს არ ჰქონდეს 

შეუზღუდავი უფლება, განახორციელოს ყველაფერი შემდეგი ჩამონათვალიდან: 

1. ტრანზაქციის წამოწყება; 

2. ფირმისთვის ვალდებულების დაკისრება; 

3. გადახდის განხორციელება; და 

4. აღნიშნულთან დაკავშირებით ანგარიშის ჩაბარება. 
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შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

ფირმა აკვირდება და რეგულარულად აფასებს თავისი სისტემების ადეკვატურობასა 

და ეფექტურობას, შიდა კონტროლის მექანიზმებსა და ღონისძიებებს ინტერესთა 

კონფლიქტებთან მიმართებაში და მიიღებს შესაბამის ზომებს ნებისმიერი ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად.  

 
 
 
 
 

 

5 ინტერესის გამჟღავნება 
 

1. თუ ფიდელისის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის მოგვარების მიზნით გატარებული 

ღონისძიებები არ არის საკმარისი, რათა სათანადო დამაჯერებლობით უზრუნველყოს 

კლიენტის ინტერესებისთვის ზიანის მიყენების რისკის თავიდან აცილება, ფიდელისი 

გაუმჟღავნებს კლიენტს ინტერესთა კონფლიქტის ზოგად ხასიათსა და/ან წყაროს, 

კლიენტთან საქმიანი ურთიერთობის დაწყებამდე.  

მატერიალური ინტერესისა თუ ინტერესთა კონფლიქტის გამჟღავნება 

კლიენტისთვის უნდა მოხდეს წერილობითი ფორმით.    
 
 

6 უარის თქმა მოქმედებაზე 
 

თუ ფიდელისი გადაწყვეტს, რომ მას არ შეუძლია ინტერესთა კონფლიქტის 

გადაჭრა ზემოხსენებული მეთოდების გამოყენებით, ჩვენ უარს ვიტყვით შესაბამისი 

კლიენტის სახელით მოქმედებაზე.   
 

7 საჩუქრები და შეღავათები 
 

კლიენტებმა შეიძლება, სხვადასხვა მიზეზით, საჩუქრები შესთავაზონ 

თანამშრომლებს, მაგალითად დღესასწაულების ან მსხვილი და/ან რთული ტრანზაქციის 

დასრულების აღსანიშნავად. უარის თქმა ხშირად,  შეიძლება არ იყოს თავაზიანი საქციელი. 

ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ ამგვარი საჩუქრების ინტერპრეტირება არ უნდა 

მოხდეს ისე, რომ თითქოს მათი მიზანია თანამშრომლის მოსყიდვა, რათა კლიენტმა 

სხვებზე ხელსაყრელი მომსახურების პირობები მიიღოს.    

თანამშრომლებს ეკრძალებათ მიიღონ საჩუქრები, რომელთა წლიური 

ღირებულებაც აჭარბებს 50 აშშ დოლარს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი ამის 

შესახებ განაცხადებენ კომპანიის შესაბამისობის ოფიცერთან და  საჩუქრებს „ბ“ დანართის 

მიხედვით დაარეგისტრირებენ.    
 

8 დანართი „ა“ (კონფლიქტების ჩამონათვალი) 

 

კონფლიქტის იდენტიფიცირება კონფლიქტის დარეგულირების 

პროცედურები 

პირადი ანგარიშის მართვა პირადი ანგარიშის მართვის ძლიერი და 

მუდმივად განხილვადი პოლიტიკის არსებობა. 



ინტერესთა შეუთავსებლობის შესახებ პოლიტიკის დოკუმენტი 
 

შპს „ფიდელის ველს მენეჯმენტი“ 

კლიენტის შეკვეთები  კლიენტებისთვის საუკეთესო მომსახურების 

უზრუნველსაყოფად ყველა გონივრული 

ზომის მიღება; არც ერთ კლიენტს არ 

მიენიჭება უპირატესობა, როდესაც გარიგებები 

გაერთიანებულია.  

კლიენტების მიერ თანამშრომლის მოსყიდვა თანამშრომლებს ეკრძალებათ საჩუქრების 

მიღება, რომელთა ღირებულებაც აჭარბებს 

საჩუქრებისა და შეღავათების შესახებ წესით 

განსაზღვრულ ლიმიტს. 

სამუშაო ანაზღაურება ბონუსური სისტემა უკავშირდება 

ინდივიდუალურ და კომპანიის 

შრომისუნარიანობას, ექვემდებარება საბჭოს 

გადაწყვეტილებას და არ არის წინასწარ 

განსაზღვრული. 

საკომისიო ანაზღაურება  როდესაც ფიდელისი მოქმედებს, როგორც 

მარკეტ მეიკერი, დარიცხვა ან დაქვითვა 

ხორციელდება ჩვენი შეხედულებისამებრ, 

კლიენტთან შესრულებული ტრანზაქციების 

გათვალისწინებით.  
 
 
 
 

9 დანართი „ბ“ (საჩუქრების რეგისტრაცია) 
 
 

სახელი და გვარი 
  

  

  
 

საჩუქრის წყარო საჩუქარი სავარაუდო 

ღირებულება 

 

 


