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NAVZKRIŽJA INTERESOV 
 
 
Da bi izpolnila svoje regulativne dolžnosti, bo podjetje Admiral Markets UK Ltd sprejelo ukrepe za 

ugotavljanje, upravljanje, preprečevanje in/ali razkritje nasprotja interesov v svoji organizaciji, s 
svojimi strankami in med svojimi strankami, da se prepreči, da bi navzkrižje interesov škodljivo 

vplivalo na interese strank. 

 
Za pravilno izpolnjevanje naše dolžnosti do naših strank v zvezi z Upravljanjem z navzkrižjem 

interesov bo podjetje Admiral Markets UK Ltd nadzorovalo postopke za določene transakcije, 
opravljene s strani določenih oseb, ki so s tem povezane in procesirajo transakcijska naročila strank.  

 
Admiral Markets UK Ltd bo redno opredeljevalo, merilo in upravljalo (vključno z nadzorom, 
preprečevanjem ali razkritjem) vseh tveganj za navzkrižja interesov povezanih z investicijskimi 

dejavnostmi. Zgoraj omenjeno dolžnost bodo opravljali Svet in uradniki v sodelovanju z vodjami in 
zaposlenimi določenih poslovnih enot.  

 
Pri opredeljevanju dejanj, ki bi lahko privedla do navzkrižja interesov, se ocenjuje ali je prišlo do 

sledečih okoliščin med opravljanjem funkcije zagotavljanja storitve: 

 
 Admiral Markets UK Ltd ali določena oseba znotraj podjetja ima ali obstaja velika verjetnost, 

da bo imela finančni dobiček ali se izognila izgubi na račun stranke; 

 interesi Admiral Markets UK Ltd ali določene osebe znotraj podjetja pri opravljanju storitev za 

stranko ali v zvezi z izidom opravljene storitve v imenu stranke, se razlikujejo od interesov 
stranke; 

 Admiral Markets UK Ltd ali določena oseba znotraj podjetja ima finančno ali drugačno 

motivacijo, da daje prednost interesom ene stranke pred interesi druge; 

 Admiral Markets UK Ltd ali določena oseba znotraj podjetja ima poslovne interese znotraj ali 

je vpletena v enako področje poslovanja kot stranka; 

 Admiral Markets UK Ltd ali določena oseba znotraj podjetja prejema stimulacije s strani tretje 

osebe, ki niso del standardne provizije ali pristojbine za storitev, v povezavi z opravljeno 
storitvijo za stranko. 

 


