
Jak prawidłowo wypełnić listę insiderów?

W tym miejscu uzasadnij dlaczego dana osoba
jest insiderem.

Insiderem jest tylko osoba, która pracuje 
(na dowolnej podstawie) dla twojej Spółki.

Data i godzina, w której osoba stała się insiderem.

Jeżeli podanie funkcji jest wystarczające 
w kontekście tytułu informacji np. wiadomo, że

zarząd podpisywał umowę, to wystarczy. Czasami
nie jest to oczywiste i konieczne jest

doprecyzowanie 
np. „prawnik, uczestnik spotkania, na którym

zawarto umowę” czy „tłumacz., tłumaczył raport
bieżący”.

Nazwa ulicy, numer domu / mieszkania,
miejscowość, kod pocztowy, kraj.

Imię
(Imiona)

Nazwisko
rodowe 

(nazwiska 
rodowe)

Nazwisko 
(-a)

Numer(-y)
telefonu 

służbowego

Nazwa i adres 
przedsiębiorstwa

Funkcja osoby mającej 
dostęp do informacji 
poufnych i powody 

zaklasyfikowania jako 
taka osoba

Dostęp 
uzyskany

Dostęp 
wygasł

Data 
urodzenia

Krajowy numer 
identyfikacyjny

Prywatne 
numery
telefonu

Pełny 
adres 

zamieszkania

Data i godzina:
Data i godzina (ostatnia aktualizacja):
Data przesłania do właściwego organu:

Lista osób mających dostęp do informacji poufnych; sekcja związana z:

Wzór listy insiderów

Wskazane daty i godziny w kolumnie „dostępy
uzyskane” przy poszczególnych insiderach
powinny układać się w logiczny schemat

przepływu danej informacji. Jeżeli informacja
dotyczy złożenia pozwu przez Spółkę to na

sekcję listy powinien zostać wpisany: 
1. pełnomocnik składający pozew, 
2. osoby, które zostały powiadomione przez
pełnomocnika, 
3. operatorzy ESPI, 
4. osoby, które zostały powiadomione o złożeniu
pozwu przez osoby z punktu 2-4.

Jest to data i godzina utworzenia sekcji listy,
czyli czas kiedy informacja poufna powstała.

Sprawdź czy ta godzina jest identyczna z datą
dostępu pierwszego insidera.. W większości

przypadków to te same godziny. Pamiętaj, że nie
jest to czas faktycznego stworzenia tej sekcji

listy.

Dodanie numeru telefonu lub zmiana adresu
zamieszkania insidera nie jest aktualizacją!

Aktualizacja to tylko i wyłącznie następujace
przypadki:

dodanie nowej osoby jako insidera,
wykreślenie insidera,
zmiana przyczyny, dla której ktoś został
insiderem.

1.
2.
3. W Polsce to PESEL.

Data i godzina wygaśnięcia wygaśnięcia dostępu
danej osoby do informacji.

Zazwyczaj to czas publikacji raportu, ale też 
np. śmierć insidera.

Czas ostatniej aktualizacji nigdy nie będzie
późniejszy niż najpóźniejszy czas wskazany 

w kolumnie „dostęp wygasł”. 
Jeżeli tak nie jest to coś poszło nie tak...

Format każdej godziny na liście to: HH:MM.
każda godzina na liście powinna być wskazana 

w czasie UTC:
   czas    - od czasu polskiego - 2 h;
 
   czas    - od czasu polskiego - 1 h.

Obcokrajowcy mają w zwyczaju podawać numer
paszportu , ale pamiętaj, że to nie to samo!

Zachowaj go, ale nie wpisuj na listę. 
Odpowiednikiem PESEL są:  

– NINI,
– IdNr,

  – SSN, 
– NiR

Lepiej od razu przeliczać godziny przy
tworzeniu listy. Oszczędzi to czas przy

wysyłaniu listy do KNF.

Numer zapisujemy bez spacji, z numerem
kierunkowym.

To pole pozostaje puste aż do czasu przesłania 
do organu.

Numer zapisujemy bez spacji, z numerem
kierunkowym.

Uzupełniamy tylko jeżeli nazwiska są różne.

Firmę insidera możesz pisać w następnej
kolumnie, o ile jest to konieczne

Jest to adres twojej Spółki, nie firmy insidera.

Jeżeli informacja dotyczy zawarcia umowy 
a Zarząd przekazał tę informację Tobie 
o 14:13 to to będzie godzina aktualizacji.

Jest to czas powstania potrzeby aktualizacji.

Format każdej daty na liście to:
YYYY:MM:DD.

Miejsce na wskazanie tytułu informacji lub
numeru raportu.

Lepiej stosować tytuł – to pozwala na
analizę listy bez przeszukiwania bazy

raportów.


