Policy Belangenconflicten
De politiek van Accuro is er in de eerste plaats op gericht om belangenconflicten te
vermijden.

1. Belangenconflicten op het vlak van beleggingsadvies en vermogensbeheer
Accuro handelt niet voor eigen rekening. De adviezen worden uitsluitend verstrekt in het
belang van de klant en volgens het profiel zoals bepaald in de overeenkomst.
De vennootschap Accuro, de partners, personeelsleden en hun familieleden mogen geen
eigen persoonlijk belang hebben bij het uitvoeren van transacties door of voor de cliënt.
Het opnemen van effecten in de portefeuilles gebeurt steeds volgens de assetallocatie
bepaald door het risicoprofiel van de klant, in het kader van een normaal beheer als goede
huisvader. De keuze van fondsen gebeurt op een objectieve manier aan de hand van
gegevensanalyse verkregen uit de verschillende databases.
De partners en personeelsleden moeten zich op loyale en billijke wijze inzetten om de
integriteit en eerlijke praktijken op de betrokken markten optimaal te bevorderen. Dit houdt
onder meer in dat zij zich strikt aan de technische regels van het beroep houden en geen
enkele handeling stellen die gericht is op het manipuleren van beurskoersen of prijzen in of
over de countermarkt.
De medewerker zal geen inbreuk plegen op de wetgeving die zijn/haar strafrechtelijke
aansprakelijkheid of die van zijn/haar bedrijf mee kan brengen, zoals: misbruik van
vertrouwen,
valsheid in geschrifte, oplichting, enz. Zo ook mag hij/zij zich niet schuldig maken aan
'misbruik van voorkennis' . Hieronder wordt verstaan elke informatie die, als zij openbaar zou
worden gemaakt, wegens haar voldoende duidelijk en vaststaand karakter, de beurskoers
van effecten aanmerkelijk zou beïnvloeden (in opwaartse of in neerwaartse richting). Het is
verboden om met misbruik van de informatie winst te maken (of verlies te vermijden) of te
trachten een derde hieruit voordeel te laten halen.
Orders worden na het geven van het advies en het ontvangen van de opdracht van de cliënt
zo snel als mogelijk ingegeven. In het kader van haar adviesactiviteit zal Accuro buiten
inschrijvingen, keuzedividenden & kapitaalverhogingen geen orders groeperen.
Indien Accuro optreed als adviseur van een op een financiële markt genoteerde entiteit
(beursgenoteerd bedrijf / beleggingsfonds) zal Accuro deze relatie kenbaar maken aan zijn
cliënten.

2. Voorkoming van belangenconflicten
Het is onaanvaardbaar dat een partner of een personeelslid van zijn/haar functie misbruik
maakt om aan cliënten, leveranciers of andere zakenrelaties rechtstreeks of onrechtstreeks
geschenken en commissies te vragen of te aanvaarden voor persoonlijke verrijking, ze uit te
lokken of het laten aanbieden ervan in de hand te werken.
Bij de keuze van leveranciers of andere zakenrelaties dient het belang van de cliënt en de
vennootschap het enige criterium te zijn.
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Accuro zal elk jaar de ontvangen inkomsten op een cliëntendossier verkregen van
uitvoerders-bewaarders en productleveranciers aan de cliënt per brief melden.

3. Registratie van belangenconflicten & klachten
Belangenconflicten & klachten worden gemeld aan compliance-officer of zijn vervanger, die
ze in een register bijhoudt en op gepaste wijze zal communiceren en maatregelen zal
uitwerken. Mogelijke belangenconflicten kunnen altijd gemeld worden op info@accuronv.be
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