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A Message to Employees 

Financial integrity is key to the Company’s reputation among our investors, customers, business partners, 

suppliers, regulators, government entities, employees and professional advisors. And it is key to both the 

maintenance and enhancement of our Company’s value. In short, Fidelis Wealth Management’s reputation 

for financial integrity is a critically important company asset. 

A reputation for high financial integrity is not easily attained, but is the product of a long-term commitment 

to doing the right things, and doing things right. It requires the constant commitment of every employee in 

the financial area to conduct himself or herself, and to assure that the Company conducts itself, in a way, 

which reinforces rather than detracts from that reputation.  

This Code of Ethics for Personnel is intended to help you understand and comply with those standards of 

conduct that are expected of all individuals who manage and affect the finances, books and records, public 

reporting, and financial transactions of Fidelis Wealth Management. 

 

CODE OF ETHICS FOR PERSONNEL 

OF FIDELIS WEALTH MANAGEMENT LLC 

 

I. INTRODUCTION 

This Code of Ethics provides the framework for the conduct of all personnel of Fidelis Wealth Management. 

It is the personal responsibility of each employee of the Company to adhere to the standards and 

restrictions, whether imposed by law or this Code, applicable to his or her assigned financial duties and 

responsibilities, and to conduct himself or herself accordingly. Such standards and restrictions require each 

employee to avoid any activities that would involve the Company in any practice that is not in compliance 

with this Code. Any employee who does not adhere to such standards and restrictions is acting outside the 

scope of his or her employment. 

II. MISSION 

Fidelis Wealth Management aspires to high standards of ethical conduct. This includes doing what we say, 

reporting results with accuracy and transparency, and maintaining compliance with all laws, rules and 

regulations that govern the Corporation’s businesses. Beyond legal compliance, all Fidelis Wealth 

Management personnel are expected to observe high standards of business and personal ethics in the 

discharge of their assigned duties and responsibilities. This requires honesty and integrity in every aspect of 

dealing with other Company employees, the public, the business community, stockholders, customers, 

suppliers, and governmental and regulatory authorities. No employee should be misguided by any sense of 

loyalty to the Company or a desire for profitability that might cause him or her to disobey any applicable 

law or Company policy. 

III. PURPOSE 

The purpose of this Code is to create a series of written standards that are reasonably designed to deter 

wrongdoing and that promote: 
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• Honest and ethical conduct, including the ethical handling of the finances and financial transactions of 

Fidelis Wealth Management, and actual or apparent conflicts of interest between personal and professional 

relationships; 

• Recording and maintenance of full, fair, accurate, timely and complete business and financial records for 

the Company; 

• Preparation of full, fair, accurate, timely, complete and understandable disclosures in reports and 

documents that the Company files with, or submits to the  Authority or other public communications made 

by the Company; 

• Compliance with applicable laws, rules, regulations, or other legal authorities; 

• The prompt internal reporting to an appropriate person or persons, identified in the Code, of violations of 

the Code’s provisions; and 

• Accountability for adherence to this Code of Ethics. 

IV. CORPORATE BOOKS AND RECORDS 

 It is critical that corporate books and  records be accurate and complete and that they be maintained and 

disposed of in accordance with applicable professional standards and company data and record retention 

policies: 

• Employees must ensure that all Company documents are completed accurately, truthfully, in a timely 

manner and properly authorized. 

• Financial activities and transactions must be recorded in compliance with all applicable laws and 

accounting practices and in accordance with generally accepted accounting principles, designated by the 

Company and applicable law. The making of false or misleading entries, records, or documentation is 

strictly prohibited. 

• Employees may never create false or misleading reports under the Company’s name. In addition, no 

payments or established accounts shall be used for any purpose other than as described by their support 

documentation. No undisclosed funds or assets may be established or maintained. 

• No employee may take any action to defraud, influence, coerce, manipulate, or mislead any other officer, 

director or employee, or an outside auditor or lawyer for the Company, for the purpose of rendering the 

books, records or financial statements of the Company incorrect or misleading. 

• Errors or possible errors or misstatements in the Company’s books and records shall be brought to the 

attention of the Chief  Executive Officer promptly upon discovery thereof. 

• The Company seeks to fully comply with all laws and regulations relating to the retention and 

preservation of all records. Under no circumstances shall Company records be destroyed selectively or 

maintained outside Company premises or designated storage facilities. 

 

V. FRAUD, THEFT AND MISAPPROPRIATION 

The Company prohibits all forms of fraud, theft and misappropriation. Theft and misappropriation involve 

the wrongful taking of property that belongs to the Company or is within the control of the Company for 

the benefit of others. 
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In addition, the Company prohibits its employees from destroying, altering, or falsifying Company records 

when such acts are intended to impede or obstruct the investigation of any governmental or regulatory 

entity. 

The responsibility for detecting fraud, theft and misappropriation in the Company is that of management. 

Situations involving suspected fraud, theft and misappropriation shall be reported to the Chief Executive  

officer. 

 

VI. ROLE OF THE EMPLOYEE 

Each employee has a personal responsibility to observe of the Code of Ethics.  

It is also important that the employee encourage other employees to perform their responsibilities under 

these ethics rules and standards of conduct. Full compliance by all employees is important to safeguard 

Fidelis Wealth Management’s good reputation and continued economic viability. 

 

VII. RETALIATION PROHIBITED 

The Company prohibits its employees from retaliating or taking adverse action in any manner against any 

person who raises or helps resolve a fraud, loyalty, ethics, or business conduct concern. 

 

VIII. DISCIPLINARY PROCEDURES 

The Company shall consistently enforce this Code through appropriate means of discipline. The disciplinary 

measures, which may be invoked at the discretion of Director in case of violation of this code by any 

employee include, but are not limited to, warnings, oral or written reprimands, probation, reductions in 

compensation or suspension without pay, demotions, suspension, termination of employment, and 

restitution. 

Persons subject to disciplinary measures shall include, in addition to the violator, others involved in the 

wrongdoing such as:  

(a) persons who fail to use reasonable care to detect a violation;  

(b) persons who, if requested to divulge information, withhold material information regarding a violation; 

(c) supervisors who approve or condone the violations or attempts to retaliate against employees for 

reporting violations or violators; and  

(d) persons who do not report a suspected or actual violation of this Code of Ethics in good faith. 

 

IX. CONDITION OF EMPLOYMENT OR SERVICE 

Compliance with this Code shall be a condition of employment and of continued employment with the 

Company, and conduct not in accordance with this Code shall constitute grounds for disciplinary action, 

including termination of employment. This Code is not an employment contract nor is it intended to be an 

all-encompassing policy statement on the part of the Company. The Company reserves the right to provide 
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the final interpretation of the policies it contains and to revise those policies as deemed necessary and 

appropriate. 

 

ANNEX N.1 

FORM OF RECEIPT AND ACKNOWLEDGEMENT 

I acknowledge that I have read this Code of Ethics for Financial Professionals, a copy of which has been 

supplied to me and which I will retain for future reference, and agree to comply in all respects with the 

terms and provisions thereof. I also acknowledge that this Code of Ethics for Financial Professionals may be 

modified or supplemented from time to time, and I agree to comply with these modification and 

supplements as well. I also acknowledge that compliance with this Code of Ethics shall be a condition of 

employment and of continued employment with the Company, and conduct not in accordance with this 

Code shall constitute grounds for disciplinary action, including termination of employment. 

 

Signature: _____________________________________________ 

 

Print Name: _____________________________________________ 

 

Date: ___________, 200__ 
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შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტი  

ეთიკის კოდექსი 

 

 

 

 

 
თარიღი: 1-ლი სექტემბერი, 2018 
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შეტყობინება თანამშრომლებს 

ფინანსური მთლიანობა საკვანძო ფაქტორია კომპანიის რეპუტაციისთვის ჩვენი 

ინვესტორების, მომხმარებლების, ბიზნეს-პარტნიორების, მომწოდებლების, 

მარეგულირებლების, სახელმწიფო ორგანოების, თანამშრომლების და პროფესიული 

მრჩეველებისთვის. ეს არის საკვანძო ფაქტორი კომპანიის შესანარჩუნებლად და 

გასაფართოებლად. მოკლედ რომ ითქვას, ფიდელის ველს მენეჯმენტის რეპუტაციისთვის 

ფინანსური მთლიანობა წარმოადგენს გადამწყვეტ მნიშვნელოვან კომპანიის აქტივს.  

მაღალი ფინანსური მთლიანობის მქონე რეპუტაციის მიღწევა არ არის მარტივი, ეს არის 

სწორი გადაწყვეტილებების მიღების ხანგრძლივი პროცესი და თავდადება. ეს მოითხოვს 

თითოეული თანამშრომლის მიერ მუდმივად თავისი ვალდებულების შესრულებას 

ფინანსურ სივრცეში, რათა თავად განავითაროს საკუთარი თავი და დარწმუნდეს, რომ 

კომპანია აძლიერებს თავის რეპუტაციას და არა პირიქით, ამცირებს. 

წინამდებარე ეთიკის კოდექსი პერსონალისთვის მიზნად ისახავს დაგეხმაროთ იმ 

სტანდარტების გაცნობიერება და მათთან შესაბამისობაში მოსვლა, რომლებიც 

მოეთხოვება ყველა პიროვნებას, ვინც ახორციელებს ფინანსების მართვას, აგებს პასუხს 

წიგნების და ჩანაწერების, საჯარო ანგარიშგების და ფიდელის ველს მენეჯმენტის 

ფინანსური ოპერაციების მართვაზე.  

 

შპს ფიდელის ველს მენეჯმენტის  

ეთიკის კოდექსი პერსონალისთვის 

 

I. შესავალი  

წინამდებარე ეთიკის კოდექსი წარმოადგენს ფიდელის ველს მენეჯმენტის პერსონალის 

სამუშაო ჩარჩოს. კომპანიის თითოეული თანამშრომლის ვალდებულებაა დაიცვას 

სტანდარტები და შეზღუდვები, რომლებიც დადგენილია წინამდებარე კოდექსით ან 

კანონით, და ეხევა მასზე დაკისრებულ ფინანსურ მოვალეობებსა და ვალდებულებებს, და  

იგი ვალდებულია მოიქცეს შესაბამისად.  ასეთი სტანდარტები და შეზღუდვები მოითხოვს, 

რომ თითოეულმა თანამშრომელმა თავი აარიდოს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც 

კომპანიას ჩართავს ისეთ პრაქტიკაში, რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე კოდექსს. 

ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელიც არ დაიცავს ასეთ სტანდარტებს და შეზღუდვებს, 

მოიქცევა მისი დასაქმებულების ფარგლებს გარეთ.  
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II. მისია 

ფიდელის ველს მენეჯმენტი ეთიკური ქცევის მაღალი სტანდარტებისკენ იღწვის. ეს 

მოიცავს იმას, თუ რას ვამბობთ, შედეგების სწორად და გამჭვირვალედ წარდგენას, 

კორპორაციის ყველა მარეგულირებელ კანონთან, წესთან თუ რეგულაციასთან, 

რომლებიც შესაბამისობის შენარჩუნებას.  გარდა სამართლებრივი შესაბამისობისა, 

ფიდელის ველს მენეჯმენტის პერსონალს მოეთხოვება საქმიანი და პირადი ეთიკის 

მაღალი სტანდარტების დაცვა მათი მოვალეობების შესრულებისას.  ეს მოითხოვს 

მთლიანობის და კეთილსინდისიერების შენარჩუნებას ყველა ასპექტში, სხვა კომპანიის 

თანამშრომლებთან, საზოგადოებაში, ბიზნეს წრეში, აქციონერებთან, მომხმარებლებთან 

და სახელმწიფო ორგანოებსა და მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობისას. 

არცერთი თანამშრომელი არ უნდა იყოს შეცდომაში შეყვანილი კომპანიის მიმართ 

ლოიალურობის ან მომგებიანობის სურვილის გამო, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მის 

მიერ რაიმე კანონის ან კომპანიის პრინციპების დარღვევა. 

III. მიზანი 

წინამდებარე კოდექსის მიზანია სტანდარტების წერილობითი ფორმის სერიის შექმნა, 

რომლებიც შედგენილია არასწორი ქმედებების თავიდან ასარიდებლად:  

• კეთილსინდისიერი და ეთიკური ქცევა, მათ შორის ფიდელის ველს მენეჯმენტის 

ფინანსების და ფინანსური ტრანზაქციების ეთიკურ მართვას, და არსებითი ან შესაძლო 

ინტერესთა კონფლიქტების ეთიკური გადაწყვეტა პირად და პროფესიულ 

ურთიერთობებს შორის;  

• კომპანიისთვის მთლიანი, სამართლიანი, ზუსტი, დროული და სრული ბიზნესისა და 

ფინანსური ანგარიშების ჩაწერა და შენახვა; 

• მთლიანი, სამართლიანი, ზუსტი, დროული და სრული და გასაგები ინფორმაციის 

მომზადება ანგარიშებში და დოკუმენტებში, რომლებსაც კომპანია ინახავს ან წარუდგენს 

უფლებამოსილ ორგანოებს ან იყენებს საჯარო კომუნიკაციის მიზნებისთვის; 

• შესაბამის კანონებთან, წესებთან, რეგულაციებთან ან სხვა სამართლებრივ 

ორგანოებთან შესაბამისობა; 

• კოდექსის დებულებების დარღვევის შესახებ კოდექსით განსაზღვრული შესაბამისი 

პირის ან პირებისთვის სწრაფი შიდა ანგარიშგების წარდგენა; და 

• ეთიკის კოდექსის დაცვაზე პასუხისმგებლობა. 
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IV. კორპორატიული წიგნები და ჩანაწერები 

 მნიშვნელოვანია, რომ კორპორატიული წიგნები და ჩანაწერები იყოს ზუსტი და სრული 

და ისინი უნდა იყვნენ შენარჩუნებული და განადგურებული შესაბამისი პროფესიული 

სტანდარტებისა, კომპანიის მონაცემებისა და ჩანაწერების შენახვის პოლიტიკის 

შესაბამისად: 

• თანამშრომლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ  კომპანიის ყველა დოკუმენტი ზუსტად, 

დანამდვილებით, დროულად და სათანადოდ იყოს ავტორიზებული. 

• ფინანსური საქმიანობა და ტრანზაქციები ჩაწერილი უნდა იქნას ყველა შესაბამის 

კანონთან და საბუღალტრო პრაქტიკასთან შესაბამისად, და კომპანიისა და მოქმედი 

კანონის მიერ დადგენილ ზოგადად მიღებულ საანგარიშგებო პრინციპებთან შესაბამისად. 

აკრძალულია ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი მონაცემების, ჩანაწერების ან დოკუმენტაციის 

დამზადება. 

• თანამშრომლებმა არასდროს არ უნდა შექმნან ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი 

ჩანაწერები კომპანიის სახელით.  გარდა ამისა, გადასახადები ან  ანგარიშები არ უნდა 

იქნეს გამოყენებული ნებისმიერი მიზნისთვის, გარდა მათ მხარდამჭერ დოკუმენტაციაში 

ასახული მიზნებისას.  დაუშვებელია ან არ არის დაფუძნებული ან შენახული ფულადი 

სახსრები ან აქტივები. დაუშვებელია დაუსახელებელი ფინანსების ან აქტივების შექმნა ან 

შენახვა.  

• არც ერთ თანამშრომელს არ შეუძლია განახორციელოს რაიმე ქმედება, რაც 

გამოიწვევს ნებისმიერი ოფიცრის, დირექტორის ან თანამშრომლის, გარე აუდიტორის ან 

კომპანიის იურისტის მოტყუებას, ზეგავლენას, მანიპულირებას, შეცდომაში შეყვანას, 

კომპანიის წიგნების, ჩანაწერების, ფინანსური განცხადებების არასწორად წარდგენის 

მიზნით. 

• შეცდომების ან შესაძლო შეცდომების ან არასწორი ან ცრუ განცხადებების შესახებ 

კომპანიის წიგნებსა და ჩანაწერებში უნდა ეცნობოს აღმასრულებელ დირექტორს 

დაუყოვნებლივ აღმოჩენის შემდეგ. 

• კომპანია სრულად შეესაბამება ყველა კანონსა და წესს, რომელიც დაკავშირებულია 

ყველა ჩანაწერის შენახვასა და შენარჩუნებასთან. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა 

მოხდეს კომპანიის ჩანაწერების განადგურება შერჩევით ან მათი შენახვა კომპანიის 

შენობის ან განსაზღვრული  შენახვის ობიექტს გარეთ.  
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V. თაღლითობა, ქურდობა და მითვისება 

კომპანია კრძალავს თაღლითობის, ქურდობის და მითვისების ყველა ფორმას. ქურდობა 

და მითვისება მოიცავს კომპანიის კუთვნილებაში ან კონტროლის ქვეშ არსებული 

საკუთრების არასწორად მიღების ფაქტს, სხვათა სასარგებლოდ. 

გარდა ამისა, კომპანია უკრძალავს თანამშრომლებს კომპანიის ჩანაწერების 

განადგურებას, შეცვლას ან გაყალბებას, როდესაც ასეთი ქმედებები მიზნად ისახავს ხელი 

შეუშალოს ან ჩაერიოს რომელიმე სახელმწიფო ან მარეგულირებელი ორგანოს 

გამოძიებაში. 

კომპანიაში გაყალბების, ქურდობისა და მითვისების გამოვლენის ვალდებულება 

ეკისრება მენეჯმენტს. თაღლითობაში, ქურდობასა და მითვისებაში ეჭვმიტანილის 

აღმოჩენის შემთხვევები,  აღმასრულებელ დირექტორს უნდა ეცნობოს. 

 

 

VI. თანამშრომლის როლი 

თითოეულ თანამშრომელს აქვს ეთიკის კოდექსის დაცვის პირადი პასუხისმგებლობა  

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თანამშრომელი ხელს უწყობს სხვა თანამშრომლებს 

თავიანთი ვალდებულებების შესრულებაში წინამდებარე ეთიკის წესების და ქცევის 

სტანდარტების შესაბამისად. ყველა თანამშრომლის მიერ კოდექსის სრული დაცვა 

მნიშვნელოვანია ფიდელის ველს მენეჯმენტის კარგი რეპუტაციის  და მისი ეკონომიკური 

სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად. 

 

 

VII. საპასუხო ქმედებები აკრძალულია 

კომპანია უკრძალავს თავის თანამშრომლებს ნებისმიერი ფორმით უარყოფითად 

რეაგირებას ისეთი პირის წინააღდეგ, რომელიც ავლენს და ისეთი პრობლემების 
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გადაწყვეტაში იღებს მონაწილეობას, როგორებიცაა თაღლითობის, ლოიალურობის, 

ეთიკის, ან საქმიანი ქცევის საკითხები. 

 

 

VIII. დისციპლინური პროცედურები 

კომპანია თანმიმდევრულად ასრულებს წინამდებარე კოდექსის დებულებებს შესაბამისი 

დისციპლინის  საშუალებებით. წინამდებარე კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში 

დირექტორის შეხედულებისამებრ გამოყენებული  დისციპლინური პროცედურები შეიცავს, 

მაგრამ არ შემოიფარგლება, გაფრთხილებას, ზეპირ ან წერილობით საყვედურს, 

პრობაციას, კომპენსაციის შემცირებას ან თანამშრომლობის შეჩერებას ანაზღაურების 

გარეშე, სამუშაოს შეჩერებას, დასაქმების შეწყვეტას და რესტიტუციას. 

პირები, რომლებიც  მიმართაც გამოყენებულია დისციპლინარული ზომები, დამრღვევის 

გარდა, მოიცავენ შემდეგს: 

(ა) პირებს, რომლებიც არ ავლენდნენ გონივრულ ყურადღებას დარღვევის აღმოჩენის 

მიზნით; 

(ბ)პირებს, რომლებმაც ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნისას, დარღვევასთან 

დაკავშირებული მატერიალური ინფორმაცია დამალეს;; 

(გ) ზედამხედველებს, რომლებიც ამართლებენ ან აქეზებენ დარღვევებს ან 

თანამშრომლების მიერ იმ პირების მიმართ უარყოფითი ქმედებების ჩადენას, ვინც 

ავლენს დარღვევებს და დამრღვევებს; და 

(დ) რომლებიც არ ავლენენ წინამდებარე ეთიკის კოდექსის დამრღვევს ან ეჭვმიტანილ 

პირებს კეთილსინდისიერად. 

 

 

IX. დასაქმების ან მომსახურების პირობა 

წინამდებარე კოდექსთან შესაბამისობა უნდა იყოს დასაქმების  და კომპანიასთან 

თანამშრომლობის გაგრძელების პირობა და წინამდებარე კოდექსის შეუსაბამოდ ქცევა 

გამოიწვევს დისციპლინური ზომების მიღებას, მათ შორის დასაქმების შეწყვეტას. 

წინამდებარე კოდექსი არ არის შრომითი ხელშეკრულება და არ წარმოადგენს კომპანიის 

მიერ გამოცხადებულ ყოვლისმომცველ პოლიტიკას. კომპანია იტოვებს უფლებას, 
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წარმოადგინოს მისი პოლიტიკის საბოლოო ინტერპრეტაცია, რომელსაც საჭიროდ 

მიიჩნევს. 

 

 

 

 

 

დანართი №.1 

მიღებისა და აღიარების ფორმა 

მე ვადასტურებ, რომ გავეცანი წინამდებარე ეთიკის კოდექსს ფინანსური 

პროფესიონალებისთვის, რომლის ასლიც გადმომცა და რომელსაც შევინახავ მომავალი 

მითითებებისთვის,  და თანახმა ვარ დავიცვა ყველა ის პირობა და დებულება, რომლებიც 

მასშია წარმოდგენილი. მე ასევე ვადასტურებ, რომ წინამდებარე ეთიკის კოდექსი 

ფინანსური პროფესიონალებისთვის შეიძლება შეიცვალოს ან შეივსოს დროდადრო და მე 

თანახმა ვარ შევასრულო ეს ცვლილებები და დამატებები. მე ასევე ვადასტურებ, რომ 

ეთიკის კოდექსთან შესაბამისობა არის დასაქმების და კომპანიასთან თანამშრომლობის 

გაგრძელების პირობა და ამ კოდექსის შეუსაბამო ქმედებები გამოიწვევს დისციპლინურ 

პროცედურებს, მათ შორის დასაქმების შეწყვეტას.  

 

ხელმოწერა: _____________________________________________ 

 

დაბეჭდილი სახელი: _____________________________________________ 

 

თარიღი: ___________, 200__ 


