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1. Introduzione  

AAccoommeeAA  SSoocciieettàà  ddii  GGeessttiioonnee  ddeell  RRiissppaarrmmiioo  SS..pp..AA..  ((ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattaa  sseemmpplliicceemmeennttee  ccoommee  ““AAccoommeeAA””  oo  

ccoommee  ““SSoocciieettàà””))  èè  uunnaa  ssoocciieettàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  rriissppaarrmmiioo  ccoossttiittuuiittaa  nneell  11999955,,  ccoonn  sseeddee  lleeggaallee  iinn  MMiillaannoo..  

AAccoommeeAA  nnoonn  aappppaarrttiieennee  aadd  aallccuunn  ggrruuppppoo  bbaannccaarriioo,,  aassssiiccuurraattiivvoo  oodd  iinndduussttrriiaallee,,  mmaa  èè  ppoosssseedduuttaa  iinn  vviiaa  

mmaaggggiioorriittaarriiaa  ddaall  nnuucclleeoo  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  cchhee  ll’’hhaannnnoo  aaccqquuiissttaattaa  nneell  22001100..  

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  iill  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ssttrruummeennttoo  ddii  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ee  ddii  ddiisscciipplliinnaa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  

aattttiivviittàà  ee,,  ii  pprriinncciippii  iinn  eessssoo  ccoonntteennuuttii,,  mmooddeelllloo  ddii  ccoonnddoottttaa  nneellllee  rreellaazziioonnii  ssiiaa  vveerrssoo  ii  pprroopprrii  ddiippeennddeennttii  ssiiaa  

vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo..    

IIll  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  nnoonn  ssoossttiittuuiissccee,,  mmaa  iinntteeggrraa  iill  CCooddiiccee  iinntteerrnnoo  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo,,  iill  PPrroottooccoolllloo  ddii  

AAuuttoonnoommiiaa  ee  llee  pprroocceedduurree  iinntteerrnnee  cchhee  llaa  SSoocciieettàà,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  tteemmppoo,,  hhaa  aaddoottttaattoo  ppeerr  ddiisscciipplliinnaarree  ggllii  

ssttaannddaarrdd  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeeggllii  AAmmmmiinniissttrraattoorrii,,  ddeellll’’AAllttaa  DDiirreezziioonnee,,  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ee  ddeeii  ccoollllaabboorraattoorrii..    

IIll  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ssii  pprrooppoonnee  ddii  ccoonnffeerrmmaarree  ee  ffiissssaarree  iinn  uunn  ddooccuummeennttoo  ii  pprriinncciippii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  

lleeaallttàà,,  iinntteeggrriittàà  ee  ttrraassppaarreennzzaa  ddeeii  ccoommppoorrttaammeennttii,,  ddeell  mmooddoo  ddii  ooppeerraarree  ee  ddeellllaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeeii  rraappppoorrttii  ssiiaa  

aall  pprroopprriioo  iinntteerrnnoo  cchhee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ssooggggeettttii  tteerrzzii  ccoonn  ccuuii  EEssssaa  ssii  ttrroovvaa  aadd  ooppeerraarree..  

LLee  rreeggoollee  ccoonntteennuuttee  nneell  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  ddeeffiinniittee  aanncchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  LLiinneeee  GGuuiiddaa  ddii  AAssssooggeessttiioonnii,,  

iinntteeggrraannoo  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  ii  ddeessttiinnaattaarrii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  oosssseerrvvaarree  iinn  rraaggiioonnee  ddeellllee  vviiggeennttii  lleeggggii  ddii  

nnaattuurraa  cciivviillee  ee  ppeennaallee,,  oollttrreecchhéé  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  pprreevviissttii  ddaallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  

IIll  pprreesseennttee  CCooddiiccee  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aa  ccoonnsseennttiirree  llaa  ddiivvuullggaazziioonnee  ee  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeeii  pprriinncciippii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  SSoocciieettàà  nnoonncchhéé  aa  ffuunnggeerree  ddaa  eelleemmeennttoo  ddiissttiinnttiivvoo  eedd  iiddeennttiiffiiccaattiivvoo  ddeellllaa  SSoocciieettàà  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddeell  mmeerrccaattoo  ee  ddeeii  tteerrzzii  cchhee  iinnttrraatttteennggoonnoo  rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  sstteessssaa..  

AAccoommeeAA  vviiggiilleerràà  ssuullll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneell  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  aassssiiccuurraannddoo  aallttrreessìì  llaa  

ttrraassppaarreennzzaa  ddeellllee  aazziioonnii  ccoorrrreettttiivvee  ppoossttee  iinn  eesssseerree  iinn  ccaassoo  ddii  vviioollaazziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo..  

OOggnnii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoonnttrraarriioo  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  CCooddiiccee  ssaarràà  ppeerrsseegguuiittoo  ee  ssaannzziioonnaattoo  iinn  qquuaannttoo  

ccoonnttrraarriioo  aaii  pprriinncciippii  ddeellllaa  SSoocciieettàà..    

  

     1.1. Principi etici generali   

AAccoommeeAA  iinntteennddee  iimmpprroonnttaarree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  aall  rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  eettiiccii  ddii  sseegguuiittoo  

eennuunncciiaattii..  

aa))  RRiissppeettttoo  ddeellllaa  lleeggggee,,  oonneessttàà  ee  ccoorrrreetttteezzzzaa  

AAccoommeeAA  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ccoonndduurrrree  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  ee  

iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  rreessppiinnggeennddoo  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ooggnnii  pprraattiiccaa  iilllleeggaallee  ee  pprrooffoonnddeennddoo  iinnoollttrree  iill  mmaassssiimmoo  

ssffoorrzzoo,,  ppeerr  qquuaannttoo  ddii  pprroopprriiaa  ccoommppeetteennzzaa,,  ppeerr  ddaarree  aattttuuaazziioonnee  aallllee  iinniizziiaattiivvee  ddiirreettttee  aallllaa  lloottttaa  aallllaa  

ccrriimmiinnaalliittàà  eedd  aall  tteerrrroorriissmmoo..    
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NNeessssuunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoonnttrraarriioo  aallllaa  lleeggiissllaazziioonnee  ccoommuunniittaarriiaa,,  nnaazziioonnaallee  oo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  vviiggeennttee,,  aall  

pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  oo  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  iinntteerrnnee,,  ppoossttoo  iinn  eesssseerree  ddaaggllii  oorrggaannii  ddii  ggoovveerrnnoo  ssoocciieettaarriioo,,  

ddaallllaa  ddiirreezziioonnee  aazziieennddaallee  eedd  iinn  ggeenneerraallee  ddaa  ttuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  ee  ccoollllaabboorraattoorrii  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  

mmaannssiioonnii  oo  ddeeggllii  iinnccaarriicchhii  aaffffiiddaattii,,  aanncchhee  ssee  mmoottiivvaattoo  ddaall  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddii  uunn  iinntteerreessssee  ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  

ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarrssii  ggiiuussttiiffiiccaattoo  ee  ccoommppoorrttaa  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ssaannzziioonnaattoorrii  ddaa  ppaarrttee  ddii  AAccoommeeAA..    

II  ddiippeennddeennttii  ee  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ddoovveerrii  ddeell  lloorroo  iinnccaarriiccoo,,  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  

rriissppeettttaarree  llee  lleeggggii  vviiggeennttii,,  iill  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ee  llee  nnoorrmmaattiivvee  aazziieennddaallii  aadd  eessssii  rreellaattiivvee..  

GGllii  oorrggaannii  ddii  ggoovveerrnnoo  ssoocciieettaarriioo,,  llaa  ddiirreezziioonnee  aazziieennddaallee,,  ii  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  

ddeevvoonnoo  eevviittaarree  ddii  ttrroovvaarrssii,,  nneell  ccoorrssoo  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  rriissppeettttiivvee  aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallii,,  iinn  

qquuaallssiiaassii  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii,,  rreeaallee,,  ppootteennzziiaallee  oo  aappppaarreennttee,,  ccoonn  llaa  SSoocciieettàà  ee//oo  ccoonn  ii  

rreellaattiivvii  aazziioonniissttii..  SSii  iinntteennddee  ppeerr  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssee  qquueellllaa  iinn  ccuuii  ssiiaa  ppeerrsseegguuiittoo  uunn  

iinntteerreessssee  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  ddeellllaa  SSoocciieettàà  oo  uunn  iinntteerreessssee  oo  uunn  vvaannttaaggggiioo  aanncchhee  ssoolloo  ppaarrzziiaallmmeennttee  

ppeerrssoonnaallee..    

b) Diligenza ed accuratezza nell’esecuzione delle prestazioni professionali  

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  ffoorrnniirree  aaii  pprroopprrii  cclliieennttii  eedd  aaii  ssooggggeettttii  ccoonn  ii  qquuaallii  ssii  

ttrroovvaa  aadd  aavveerree  rraappppoorrttii  ddeerriivvaannttii  ddaalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà,,  pprreessttaazziioonnii  ddii  eelleevvaattoo  lliivveelllloo  

qquuaalliittaattiivvoo..  

II  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ddeevvoonnoo  ooppeerraarree  ccoonn  ddiilliiggeennzzaa,,  aaccccuurraatteezzzzaa  ee  

pprrooffeessssiioonnaalliittàà  aall  ffiinnee  ddii  ffoorrnniirree  sseerrvviizzii  ddii  eelleevvaattoo  lliivveelllloo  qquuaalliittaattiivvoo  ssiiaa  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssiiaannoo  ddiirreettttii  aa  

cclliieennttii  ssiiaa  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ssiiaannoo  ddiirreettttii  aa  ssooggggeettttii  tteerrzzii..  

cc))  TTrraassppaarreennzzaa  ee  ccoommpplleetteezzzzaa  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  

AAccoommeeAA  rriittiieennee  pprroopprriioo  iinntteerreessssee  ffoorrnniirree  aaii  cclliieennttii  eedd  aaii  tteerrzzii  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprreecciissee,,  cchhiiaarree  ee  ccoommpplleettee,,  

aall  ffiinnee  ddii  ppeerrsseegguuiirree  llaa  mmaassssiimmaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  nneeii  rraappppoorrttii  iinneerreennttii  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà..  

NNeeii  rraappppoorrttii  ccoonn  ii  cclliieennttii  ee  ccoonn  ii  tteerrzzii,,  iinnoollttrree,,  ii  ddiippeennddeennttii  ee  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  

pprrooffoonnddeerree  ii  mmiigglliioorrii  ssffoorrzzii  ppeerr  ccoommpprreennddeerree  llee  rreeaallii  eessiiggeennzzee  ddeeggllii  sstteessssii  ee  ppeerr  ooffffrriirree  pprrooddoottttii  ee  

sseerrvviizzii  rriissppoonnddeennttii  aa  ttaallii  eessiiggeennzzee..  

dd))  IImmppaarrzziiaalliittàà      

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  ll’’iimmppaarrzziiaalliittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  uunn  vvaalloorree  ffoonnddaammeennttaallee  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ooggnnii  

rreellaazziioonnee  ssiiaa  iinntteerrnnaa  ssiiaa  eesstteerrnnaa  aallllaa  SSoocciieettàà..  

AAccoommeeAA  rreessppiinnggee,,  ccoonnttrraassttaa  ee  ssaannzziioonneerràà  qquuaalluunnqquuee  aatttteeggggiiaammeennttoo  aanncchhee  ssoolloo  aappppaarreenntteemmeennttee  

ddiissccrriimmiinnaattoorriioo  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aa  nnaazziioonnaalliittàà,,  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee,,  eettàà,,  sseessssoo,,  rreelliiggiioonnee,,  oorriieennttaammeennttii  rreelliiggiioossii,,  

mmoorraallii  oo  ffiilloossooffiiccii,,  pprreeffeerreennzzee  oo  aattttiittuuddiinnii  sseessssuuaallii,,  ooppiinniioonnii  ppoolliittiicchhee..  

II  ddiippeennddeennttii  ee  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  rriissppeettttiivvii  ddoovveerrii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  

ddeevvoonnoo  aatttteenneerrssii  aall  ccrriitteerriioo  ddeellll’’iimmppaarrzziiaalliittàà,,  eevviittaannddoo  ddii  pprreeffeerriirree  oo  aaggeevvoollaarree  ppeerrssoonnee  oo  ssoolluuzziioonnii,,  ssee  

nnoonn  ssuullllaa  bbaassee  eedd  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  vvaalluuttaazziioonnii  tteeccnniiccoo--pprrooffeessssiioonnaallii..    
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ee))  DDeemmooccrraattiicciittàà  ee  rriissppeettttoo  ddeellll’’iinnddiivviidduuoo  

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  ll’’iinnddiivviidduuoo,,  ii  ssuuooii  vvaalloorrii  ee  ii  ssuuooii  ddiirriittttii,,  vvaalloorrii  iinnttaannggiibbiillii  ee  ddaa  ttuutteellaarree..  

II  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  hhaannnnoo  llaa  ppiiùù  aammppiiaa  lliibbeerrttàà  ddii  eesspprreessssiioonnee  ddeellllee  pprroopprriiee  

iiddeeee  ee  ccoonnvviinnzziioonnii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  aazziieennddaallii,,  ddeeii  ddiirriittttii  ee  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  aallttrruuii  ee  ddeellll’’oorrddiinnaattaa  

ccoonnvviivveennzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo..    

II  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ssoonnoo  tteennuuttii,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  qquuaalluunnqquuee  iinntteerraazziioonnee  ccoonn  

aallttrree  ppeerrssoonnee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallee,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  

ddaallll’’eessiisstteennzzaa  ddii  eevveennttuuaallii  rraappppoorrttii  ggeerraarrcchhiiccii,,  aa  tteenneerree  ccoommppoorrttaammeennttii  ddii  mmaassssiimmoo  rriissppeettttoo  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaa,,  ddeellllaa  ssuuaa  iinnddiivviidduuaalliittàà  ee  ddeeii  ssuuooii  ddiirriittttii..    

II  ccrriitteerrii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  lleeaallttàà  ee  rreecciipprrooccoo  rriissppeettttoo  ddoovvrraannnnoo  iimmpprroonnttaarree  aanncchhee  ii  

rraappppoorrttii  ccoonn  ii  tteerrzzii  eessttrraanneeii  aallllaa  SSoocciieettàà..  

ff))  CCoonnccoorrrreennzzaa  lleeaallee  

AAccoommeeAA  iimmpprroonnttaa  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreeggoollee  ddii  lleeaallee  ccoonnccoorrrreennzzaa,,  cchhee  rriittiieennee  eesssseerree  

vvaalloorree  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  mmeerrccaattoo  ee  ppeerr  iill  ssooddddiissffaacciimmeennttoo  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddeell  ppuubbbblliiccoo..  

gg))  IImmmmaaggiinnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  llaa  pprroopprriiaa  iimmmmaaggiinnee  ee  llaa  pprroopprriiaa  rreeppuuttaazziioonnee  vvaalloorrii  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree,,  iinn  qquuaannttoo  

ppaattrriimmoonniioo  ccoommuunnee,,  ttuutteellaattii  ee  ssvviilluuppppaattii  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppiieennaa  ddiiffffuussiioonnee,,  ccoonnddiivviissiioonnee  eedd  

oosssseerrvvaannzzaa  ddeeii  pprriinncciippii  eettiiccii  ee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoonntteennuuttii  nneell  pprreesseennttee  ccooddiiccee..    

II  ddiippeennddeennttii  ee  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeevvoonnoo  aasstteenneerrssii  ddaa  qquuaalluunnqquuee  ccoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  ppoossssaa  lleeddeerree  

ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà..  

h) Adozione, revisioni ed aggiornamenti   

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio d’Amministrazione della Società.  

Il Codice Etico potrà essere sottoposto a revisioni ed aggiornamenti da sottoporre a tempestiva 

approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione della Società.  

L’Organismo di Vigilanza è l’organismo incaricato della predisposizione delle revisioni e degli 

aggiornamenti del Codice Etico da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione della Società.  

ii))  MMooddaalliittàà  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo    

Il Codice Etico viene pubblicato sia sul sito internet (www.acomea.it) accessibile alla clientela e a 

tutti i soggetti interessati, sia nell’apposita sezione della Intranet aziendale accessibile a tutti i 

dipendenti e collaboratori della Società.  

La Società s’impegna a distribuire una copia del Codice Etico e delle eventuali revisioni o 

aggiornamenti ai consiglieri, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni, azionisti e fornitori all’atto 

della nomina, dell’assunzione, dell’avvio del rapporto di collaborazione. Tali soggetti dovranno 

rispettare il Codice Etico.  
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La Società si impegna a svolgere attività di formazione per tutti i dipendenti sui contenuti e le 

conseguenti applicazioni del Codice Etico.  

              

 1.2. Destinatari del Codice Etico   

LLee  nnoorrmmee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ssii  aapppplliiccaannoo  aaii  ddiirriiggeennttii  ee  aaii  ddiippeennddeennttii  ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  aai componenti degli 

Organi Sociali e degli Organi di Controllo, ai consulenti e fornitori, promotori finanziari, procuratori, 

agenti, operatori finanziari ee  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ccooooppeerraannoo  aall  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeeii  ffiinnii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  

nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  rreellaazziioonnii  cchhee  eessssii  iinnttrraatttteennggoonnoo  ccoonn  llaa  SSoocciieettàà  mmeeddeessiimmaa..  

II  ccoommppoonneennttii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  AAccoommeeAA  ssii  iissppiirraannoo  aaii  pprriinncciippii  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  ccoossìì  

ccoommee  ssoopprraa  iinnddiiccaattii  nnoonncchhéé  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  ppiiùù  aammppiiaammeennttee  iilllluussttrraattii,,  iinn  qquuaallssiiaassii  ddeecciissiioonnee  oo  aazziioonnee  

rreellaattiivvaa  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà;;  ddeell  ppaarrii  ii  ddiirriiggeennttii,,  nneell  ddaarree  ccoonnccrreettaa  aattttuuaazziioonnee  aallll’’aattttiivviittàà  ddii  ddiirreezziioonnee  

ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  ddoovvrraannnnoo  iissppiirraarrssii  aaii  mmeeddeessiimmii  pprriinncciippii..  

II  ddiippeennddeennttii  ee  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  iinnttrraatttteennggoonnoo  rraappppoorrttii  ccoommmmeerrcciiaallii  oo  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  AAccoommeeAA  ((qquuaallii,,  

aadd  eesseemmppiioo,,  ii  ccoonnssuulleennttii,,  ii  ffoorrnniittoorrii,,  eettcc..)),,  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  aaddeegguuaarree  ii  pprroopprrii  ccoommppoorrttaammeennttii  aallllee  

ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  ppoorrttaattoo  aa  lloorroo  ccoonnoosscceennzzaa  nneeii  mmooddii  ooppppoorrttuunnii..    

  

       1.3. Valore del Codice Etico  

LL’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  nnoorrmmee  ccoonntteennuuttee  nneell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ddeevvee  ccoonnssiiddeerraarrssii  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  eedd  eesssseennzziiaallee  

ddeellllee  oobbbblliiggaazziioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii  pprreevviissttee  ppeerr  ii  ddiippeennddeennttii  ddeellllaa  SSoocciieettàà,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  22110044  ddeell  ccoodd..  

cciivv..  

LL’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  mmeeddeessiimmee  ddeevvee  ccoonnssiiddeerraarrssii  iinnoollttrree  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  eedd  eesssseennzziiaallee  ddeellllee  oobbbblliiggaazziioonnii  

ccoonnttrraattttuuaallii  pprreevviissttee  ppeerr  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  nnoonn  ssuubboorrddiinnaattii  ee  llaa  SSoocciieettàà  rriicchhiieeddeerràà  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  uunnaa  

ssppeecciiffiiccaa  ppaattttuuiizziioonnee  iinn  mmeerriittoo,,  qquuaalloorraa  mmaannccaannttee,,  nneeii  ccoonnttrraattttii  iinn  eesssseerree  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  

pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  nnoonncchhéé  iinn  qquueellllii  ddii  ffuuttuurraa  ssoottttoossccrriizziioonnee..  

LLaa  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  ssuuddddeettttee  nnoorrmmee  ccoossttiittuuiirràà  iinnaaddeemmppiimmeennttoo  aallllee  oobbbblliiggaazziioonnii  ddeerriivvaannttii  ddaall  rraappppoorrttoo  ddii  

llaavvoorroo  oo  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  ccoonn  ooggnnii  ccoonnsseegguueennzzaa  ddii  lleeggggee  oo  ddii  ccoonnttrraattttoo..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aaii  ddiippeennddeennttii,,  ssppeecciiffiiccoo  rriicchhiiaammoo  aall  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  èè  ffoorrmmuullaattoo  nneellllee  

nnoorrmmee  ddiisscciipplliinnaarrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  qquuaallee  ffoonnttee  ddii  ddiissppoossiizziioonnii  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeell  llaavvoorroo  

iimmppaarrttiittee  ddaallll’’iimmpprreennddiittoorree  aaii  sseennssii  ddeell  cciittaattoo  aarrtt..  22110044  ccoodd..  cciivv..    

LLaa  SSoocciieettàà  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  pprreevveeddeerree  eedd  iirrrrooggaarree,,  ccoonn  ccooeerreennzzaa,,  iimmppaarrzziiaalliittàà  eedd  uunniiffoorrmmiittàà,,  ssaannzziioonnii  

ddiisscciipplliinnaarrii  pprrooppoorrzziioonnaattee  aallllee  vviioollaazziioonnii  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ee  ccoonnffoorrmmii  aallllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  

rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeeii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  ssiiaa  ddii  ccaarraatttteerree  lleeggiissllaattiivvoo,,  ssiiaa  ccoonnttrraattttuuaallee,,  ssiiaa  aazziieennddaallee..  

  

            11..44..  VVeerriiffiiccaa  ddeellll’’eeffffeettttiivvaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo    

L’applicazione del Codice Etico è demandata al Consiglio di Amministrazione. 
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Al presente Codice Etico viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i destinatari.  

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di valutare la creazione di un Comitato Etico; vigilare 

sull’osservanza del Codice Etico e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari; verificare ogni 

notizia di violazione del Codice Etico ed informare gli Organi e le Funzioni aziendali competenti dei 

risultati delle verifiche per l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; proporre modifiche al 

contenuto del Codice Etico con l’obiettivo di adeguarlo al mutevole contesto in cui la Società si trova ad 

operare.  

  

            11..55  SSeeggnnaallaazziioonnee  ddii  vviioollaazziioonnii  ddii  nnoorrmmee  aazziieennddaallii  ee  ccoommppoorrttaammeennttii  nnoonn  eettiiccii    

I casi di violazione delle norme di legge, dei regolamenti aziendali e del presente Codice Etico devono 

essere prontamente segnalati per iscritto, in forma riservata al Comitato Etico (se presente) e 

all’Organismo di Vigilanza.  

I dipendenti segnalano direttamente all’Organismo di Vigilanza e al Comitato Etico (se presente) tramite 

una casella di posta elettronica dedicata ad uso esclusivo dei componenti l’Organismo e del Comitato 

Etico, sia con riferimento alle violazioni, sia con riferimento alle “possibili violazioni”.  

All’Organismo di Vigilanza devono essere comunicate secondo modalità adeguate, complete e tempestive 

le sanzioni disciplinari applicate a seguito di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Codice 

Etico. 
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22..  AAttttiivviittàà  iissttiittuuzziioonnaallee::  CCrriitteerrii  ddii  CCoommppoorrttaammeennttoo  

 

2.1. Nella prestazione dei servizi di investimento e nelle relazioni con la clientela  

AAccoommeeAA  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ggaarraannttiirree  cchhee  ll’’aattttiivviittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  ppaattrriimmoonnii  ccoolllleettttiivvii  eedd  iinnddiivviidduuaallii  ssiiaa  

iimmpprroonnttaattaa  aa  ccrriitteerrii  ddii  iinnddiippeennddeennzzaa,,  oonneessttàà  ee  ddiilliiggeennzzaa..  

AAll  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  ccooeerreennzzaa  ttrraa  llee  sscceellttee  dd’’iinnvveessttiimmeennttoo,,  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ssttrraatteeggiiccii  ee  uunn  eeffffiiccaaccee  ggoovveerrnnoo  ddeeii  

rriisscchhii,,  AAccoommeeAA  hhaa  aattttrriibbuuiittoo  ccoonn  pprreecciissiioonnee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddeelleegghhee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprroocceessssoo  

dd’’iinnvveessttiimmeennttoo  eedd  hhaa  pprroovvvveedduuttoo  aadd  iissttiittuuiirree  uunn  pprreessiiddiioo  iinnddiippeennddeennttee  vvoollttoo  aadd  aassssiiccuurraarree  uunn  eeffffiiccaaccee  

ggoovveerrnnoo  ddeeii  rriisscchhii  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  ddiirreettttiivvee  iimmppaarrttiittee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..    

LLaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  ppaattrriimmoonnii  ccoolllleettttiivvii  eedd  iinnddiivviidduuaallii  èè  tteennuuttaa  aa  ggaarraannttiirree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  eeqquuoo  eedd  

oobbiieettttiivvoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  ttuuttttii  ii  ppaattrriimmoonnii  ggeessttiittii,,  aasstteenneennddoossii  ddaa  ooggnnii  ccoonnddoottttaa  cchhee  ppoossssaa  aavvvvaannttaaggggiiaarree  

uunn  ppaattrriimmoonniioo  aa  ddaannnnoo  ddii  uunn  aallttrroo..  LLee  ooppeerraazziioonnii  ddiissppoossttee  ppeerr  ccoonnttoo  ddeeii  ppaattrriimmoonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eesseegguuiittee  

aallllee  mmiigglliioorrii  ccoonnddiizziioonnii  ppoossssiibbiillii  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  mmoommeennttoo,,  aallllaa  ddiimmeennssiioonnee  eedd  aallllaa  nnaattuurraa  ddeellllee  

ooppeerraazziioonnii  sstteessssee,,  mmiinniimmiizzzzaannddoo  ii  ccoossttii  ddii  ttrraannssaazziioonnee..  II  ggeessttoorrii  ddeevvoonnoo  ooppeerraarree  ccoonn  oonneessttàà,,  ddiilliiggeennzzaa,,  

ttrraassppaarreennzzaa  eedd  iinnddiippeennddeennzzaa  nneellll’’iinntteerreessssee  ddeeii  cclliieennttii,,  rriissppeettttaannddoo  llee  rreeggoollee  ddii  bbeesstt  eexxeeccuuttiioonn,,  sseelleezziioonnee  

ddeeggllii  iinntteerrmmeeddiiaarrii,,  ccoonnttrroolllloo  ppeerriiooddiiccoo  ee  ssiisstteemmaattiiccoo  ddeeii  rriisscchhii..  

LLaa  sseelleezziioonnee  ddeellllee  ccoonnttrrooppaarrttii  ee  ii  rraappppoorrttii  ccoonnttrraattttuuaallii  ccoonn  llee  sstteessssee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iimmpprroonnttaattii  aa  ccrriitteerrii  ddii  

oonneessttàà,,  iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  iinnddiippeennddeennzzaa..  

LLee  ccoonnttrrooppaarrttii  ssoonnoo  sseelleezziioonnaattee  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  uunnaa  pprroocceedduurraa  aapppprroovvaattaa  ddaall  CCoonnssiigglliioo  dd’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..    

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  ffoonnddaammeennttaallee  mmaanntteenneerree  eelleevvaattii  ssttaannddaarrdd  ddii  qquuaalliittàà  ddeeii  pprroopprrii  sseerrvviizzii  ee  mmaassssiimmiizzzzaarree  

llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ddeellllaa  cclliieenntteellaa  ee  cciiòò  ppeerr  ccoonnssoolliiddaarree  iill  rraappppoorrttoo  ddii  ffiidduucciiaa  ccoonn  llaa  sstteessssaa  ee  pprroommuuoovveerree  

ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  pprreessssoo  iill  ppuubbbblliiccoo..  

LLaa  SSoocciieettàà  iinnddiirriizzzzaa  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  eesstteerrnnaa  aallllaa  rreettee  ddiissttrriibbuuttiivvaa  ddeeii  pprroopprrii  pprrooddoottttii  

ffiinnaannzziiaarrii  ee  ddiirreettttaammeennttee  aallllaa  cclliieenntteellaa..  

NNeeii  rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  cclliieenntteellaa,,  cciiaassccuunn  ddiippeennddeennttee  oo  ccoollllaabboorraattoorree  èè  tteennuuttoo  aadd  uunniiffoorrmmaarree  llaa  pprroopprriiaa  

ccoonnddoottttaa  aa  ccrriitteerrii  ddii  ccoorrtteessiiaa,,  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  ttrraassppaarreennzzaa,,  ffoorrnneennddoo,,  oovvee  rriicchhiieessttoo  oo  nneecceessssaarriioo,,  

eessaauussttiivvee  eedd  aaddeegguuaattee  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  eevviittaannddoo  iill  rriiccoorrssoo  aa  pprraattiicchhee  eelluussiivvee,,  ssccoorrrreettttee  oo  ccoommuunnqquuee  vvoollttee  aa  

mmiinnaarree  ll’’iinnddiippeennddeennzzaa  ddii  ggiiuuddiizziioo  ddeellll’’iinntteerrllooccuuttoorree..    

LLaa  SSoocciieettàà  ccoonnssiiddeerraa  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  llaa  cchhiiaarreezzzzaa  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aa  ssuuppppoorrttoo  ddeellllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  

uunn  aassppeettttoo  iinnddiissppeennssaabbiillee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ddeeii  pprroopprrii  pprrooddoottttii  ee  qquuaalliiffiiccaannttee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  

aattttiivvaattoo  ccoonn  llaa  cclliieenntteellaa..    

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  nneellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aaggllii  iinnvveessttiittoorrii  ddeeii  

ccoossttii  ddeeii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  ee  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ffoorrnniirree  aaii  ppaarrtteecciippaannttii  uunn’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ttrraassppaarreennttee,,  cchhiiaarraa  ee  

ccoommpplleettaa  iinn  oorrddiinnee  aallll’’aannddaammeennttoo  ddeeii  ppoorrttaaffooggllii  ggeessttiittii..        
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       2.2. Nella gestione delle attività contabili  

La Società si impegna, ed ogni dipendente e collaboratore sono tenuti, ad osservare le regole di corretta, 

completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili 

adottati da AcomeA in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Bilancio delle Società di Gestione 

del Risparmio.   

Nell’attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, i dipendenti e i collaboratori 

sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni 

operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 

congrua.  

In particolare,  

1. La Società registra in modo accurato e completo tutte le attività e le operazioni aziendali con l’obiettivo 

di garantire la massima trasparenza contabile nei confronti dei Soci.  

2. L’attività amministrativa e contabile è attuata anche mediante l’utilizzo di aggiornati strumenti e 

procedure informatiche che ne ottimizzano l’adeguatezza, la completezza e la rispondenza ai Principi 

Contabili IAS, favorendone la necessaria attività di controllo circa la legittimità, la coerenza e la congruità 

dei processi decisionali, autorizzativi ed operativi.  

3. La Società ritiene che l’adeguatezza e la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti e al 

riguardo presta a tutti i livelli la massima collaborazione per fornire agli Organi competenti che ne 

facciano richiesta informazioni sempre veritiere e rappresentative delle reali attività svolte, dei beni e 

delle operazioni aziendali.  

II  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  aaggiirree  ccoonn  ttrraassppaarreennzzaa  vveerrssoo  llaa  SSoocciieettàà  ddii  RReevviissiioonnee  

iinnccaarriiccaattaa  eedd  iill  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee  eedd  aa  pprreessttaarree  aa  qquueessttii  llaa  mmaassssiimmaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  

ddeellllee  rriissppeettttiivvee  aattttiivviittàà  ddii  vveerriiffiiccaa  ee  ccoonnttrroolllloo..  

  

       2.3. Nelle funzioni di controllo  

AAccoommeeAA  pprroommuuoovvee  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeell  ccoonnttrroolllloo  ee  sseennssiibbiilliizzzzaa  ii  ddiippeennddeennttii  ssuullll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeell  

ssiisstteemmaa  ddeeii  ccoonnttrroollllii  ee  ddeell  rriissppeettttoo,,  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  aazziieennddaallii,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  ddiippeennddeennttii  ee  ddeeii  

ccoollllaabboorraattoorrii,,  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii  ee  ddeellllee  pprroocceedduurree  aazziieennddaallii..    

LLaa  SSoocciieettàà  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ffaarree  iinn  mmooddoo  cchhee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ll’’aattttiivviittàà  ddeeggllii  aaddddeettttii  aallllee  ffuunnzziioonnii  ddii  ccoonnttrroolllloo  

ssii  ssvvoollggaa  nneellllaa  ppiiùù  aammppiiaa  aauuttoonnoommiiaa  ee  ssiiaa  ccoossttaanntteemmeennttee  rriissppoonnddeennttee  aaii  ppiiùù  aavvaannzzaattii  ssttaannddaarrdd  ssuuggggeerriittii  oo  

rriicchhiieessttii  ddaallllaa  lleeggggee  ee  ddaallllee  AAuuttoorriittàà  ddii  VViiggiillaannzzaa..  

II  ddiippeennddeennttii  ee  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ccoollllaabboorraarree  aall  ccoorrrreettttoo  eedd  eeffffiicciieennttee  ffuunnzziioonnaammeennttoo  

ddeell  ssiisstteemmaa  ddeeii  ccoonnttrroollllii,,  rreennddeennddoossii  ppaarrttee  aattttiivvaa  nneellllaa  sseeggnnaallaazziioonnee  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  iinntteerreessssee  ddeellllee  rreellaattiivvee  
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ffuunnzziioonnii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ((ccoonnttrroolllloo  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmee,,  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  ee  ddii  rreevviissiioonnee  iinntteerrnnaa))  ee  

iimmppeeggnnaannddoossii  nneellllaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeeii  pprriinncciippii  pprroommoossssii  ddaallllee  sstteessssee..  

LLaa  SSoocciieettàà  pprreessttaa  llaa  mmaassssiimmaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ssiinnddaaccii  ee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ddii  rreevviissiioonnee  

ccoonnttaabbiillee  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  rriissppeettttiivvii  iinnccaarriicchhii,,  ee  rriicchhiieeddee  aadd  ooggnnii  ddiippeennddeennttee  ee  

ccoollllaabboorraattoorree  ddii  ffaarree  aallttrreettttaannttoo..  

  

2.4. Nella gestione degli elementi informativi  

AAccoommeeAA  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  pprroommuuoovveerree,,  vveerriiffiiccaarree  ee  mmaanntteenneerree  nneell  tteemmppoo  llaa  sseennssiibbiilliittàà  ddeell  pprroopprriioo  ppeerrssoonnaallee  

aallllaa  ccoorrrreettttaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ddeeii  ddooccuummeennttii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  nnoonncchhéé  iinn  

ccoonnffoorrmmiittàà  ccoonn  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  nneellllee  ppoolliicciieess  aazziieennddaallii..  

  

      2.5. Nelle relazioni con le altre Società di Gestione del Risparmio  

AAccoommeeAA  iinntteennddee  iimmpprroonnttaarree  ii  rraappppoorrttii  ccoonn  llee  aallttrree  ssoocciieettàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  rriissppaarrmmiioo  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreeggoollee  

ddii  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  ddii  mmeerrccaattoo,,  sseeccoonnddoo  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  bbuuoonnaa  ffeeddee..    

AAccoommeeAA  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  rreennddeerrssii  ppaarrttee  aattttiivvaa  iinn  qquuaalluunnqquuee  iinniizziiaattiivvaa  pprroommoossssaa  ddaallllee  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  

ccaatteeggoorriiaa  rriivvoollttaa  aa  pprroommuuoovveerree  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ee  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  pprriinncciippii  eettiiccii  ee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddaa  

aaddoottttaarree  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  rriissppaarrmmiioo  ggeessttiittoo..  

  

       2.6. Nelle relazioni con Assogestioni   

AAccoommeeAA  aaddeerriissccee  aallllaa  AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  ddeellllee  ssoocciieettàà  eedd  eennttii  ddii  ggeessttiioonnee  mmoobbiilliiaarree  eedd  iimmmmoobbiilliiaarree  

((AAssssooggeessttiioonnii)),,  rriissppeettttaannddoonnee  llee  lliinneeee  gguuiiddaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  SSoocciieettàà  hhaa  aaddoottttaattoo  uunn  CCooddiiccee  IInntteerrnnoo  ddii  

CCoommppoorrttaammeennttoo  cchhee  rriifflleettttee  llee  nnoorrmmee  ddii  aauuttooddiisscciipplliinnaa  aapppprroovvaattee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  

ddii  CCaatteeggoorriiaa..    

LLaa  SSoocciieettàà  ffoorrnniissccee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ii  ddaattii  rreellaattiivvii  aallllaa  pprroopprriiaa  rraaccccoollttaa,,  aall  ppaattrriimmoonniioo  

ggeessttiittoo  ee  aallllee  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeaalliizzzzaattee..  

 

       2.7. Con le Autorità di vigilanza e di controllo  

AAccoommeeAA  ssii  iimmppeeggnnaa  aadd  iimmpprroonnttaarree  ii  pprroopprrii  rraappppoorrttii  ccoonn  llee  AAuuttoorriittàà  ddii  vviiggiillaannzzaa  ee  ddii  ccoonnttrroolllloo  aallllaa  mmaassssiimmaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  nneell  ppiieennoo  rriissppeettttoo  ddeell  lloorroo  rruuoolloo  iissttiittuuzziioonnaallee,,  iimmppeeggnnaannddoossii  aa  ddaarree  ssoolllleecciittaa  eesseeccuuzziioonnee  aallllee  

ddiissppoossiizziioonnii  rreeggoollaammeennttaarrii  eemmaannaattee  ddaallllee  ssuuddddeettttee  AAuuttoorriittàà  ddii  VViiggiillaannzzaa  ee  aa  ffoorrnniirree,,  ppeerriiooddiiccaammeennttee  oo  ssuu  

rriicchhiieessttaa,,  ddaattii  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoorrrreettttee,,  vveerriiffiiccaabbiillii,,  cchhiiaarree  eedd  eessaauussttiivvee..      
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      2.8. Insider Trading e Tutela della Privacy  

AAccoommeeAA  eedd  ii  ssuuooii  ddiippeennddeennttii  ee  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  ttuutteellaarree  llaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  ee  ccoonnffiiddeennzziiaalliittàà  

ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ddeeii  ddaattii,,  aappppaarrtteenneennttii  aa  ddiippeennddeennttii,,  ccoollllaabboorraattoorrii  oo  aa  tteerrzzii,,  rraaccccoollttii  iinn  rraaggiioonnee  oo  iinn  

ooccccaassiioonnee  ddeelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  llaavvoorraattiivvaa..  

II  ccoommppoonneennttii  ggllii  oorrggaannii  aammmmiinniissttrraattiivvii  ee  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  ii  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  

rriissppeettttaarree  llee  nnoorrmmee,,  nnaazziioonnaallii  ee  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  iill  CCooddiiccee  IInntteerrnnoo  ddii  CCoommppoorrttaammeennttoo  aaddoottttaattoo  ddaallllaa  SSoocciieettàà  

nnoonncchhéé  llee  nnoorrmmee  rreellaattiivvee  aallll’’IInnssiiddeerr  TTrraaddiinngg..  

OOggnnii  ddiippeennddeennttee  èè  tteennuuttoo  aa  pprrootteeggggeerree  eedd  aa  ggeessttiirree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rreessiiddeennttii  ssuu  ssuuppppoorrttii  iinnffoorrmmaattiiccii,,  

mmaaggnneettiiccii  ee//oo  ccaarrttaacceeii  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  ee  pprroocceedduurree  iinntteerrnnee..  

  

      2.9. Antiriciclaggio  

II  ccoommppoonneennttii  ggllii  oorrggaannii  aammmmiinniissttrraattiivvii  ee  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  ii  ddiippeennddeennttii  eedd  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddii  AAccoommeeAA  ssoonnoo  tteennuuttii  

aa  rriissppeettttaarree  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  ee  ddiissppoossiizziioonnii,,  ssiiaa  nnaazziioonnaallii  cchhee  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  nnoonncchhéé  llee  pprroocceedduurree  iinntteerrnnee  iinn  

tteemmaa  ddii  aannttiirriicciiccllaaggggiioo..  
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33..  AAttttiivviittàà  SSttrruummeennttaallii  ee  CCoommpplleemmeennttaarrii::  CCrriitteerrii  ddii  CCoommppoorrttaammeennttoo  

  

3.1. Nei rapporti con i dipendenti  

AAccoommeeAA  pprroovvvveeddee  aallllaa  ppiiùù  aammppiiaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  pprreessssoo  ii  ddiippeennddeennttii..  

II  ddiippeennddeennttii  ddeevvoonnoo  ccoonnoosscceerree  eedd  oosssseerrvvaarree,,  ppeerr  qquuaannttoo  ddii  lloorroo  ccoommppeetteennzzaa,,  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  CCooddiiccee  

EEttiiccoo  ee  ddeevvoonnoo,,  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llee  ppoossssiibbiilliittàà  iinnddiivviidduuaallii,,  pprroommuuoovveerrnnee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  pprreessssoo  ii  

ddiippeennddeennttii  nneeoo--aassssuunnttii  nnoonncchhéé  pprreessssoo  ii  tteerrzzii  iinntteerreessssaattii  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ccoonn  ii  qquuaallii  

vveennggaannoo  iinn  ccoonnttaattttoo  ppeerr  rraaggiioonnii  ddeell  lloorroo  uuffffiicciioo..  

II  ddiippeennddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  sseeggnnaallaarree  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  ppaarraaggrraaffoo  55..11..  ooggnnii  

vviioollaazziioonnee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  ccoolllleegghhii,,  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ccoonnssuulleennttii..  LLaa  SSoocciieettàà  ccoonnssiiddeerreerràà  

iinnffrraazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  qquuaalluunnqquuee  sseeggnnaallaazziioonnee  iinnffoonnddaattaa  eeffffeettttuuaattaa  iinn  mmaallaa  ffeeddee  aall  ffiinnee  ddii  aarrrreeccaarree  

nnooccuummeennttoo  aa  ccoolllleegghhii  ee//oo  ccoollllaabboorraattoorrii..  

aa))  SSeelleezziioonnee  ee  AAvvaannzzaammeennttoo  

AAccoommeeAA  ppoonnee  llaa  mmaassssiimmaa  ee  ccoossttaannttee  aatttteennzziioonnee  nneellllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee,,  ppaattrriimmoonniioo  

ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  nneell  ssuucccceessssoo  ee  nneellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  SSoocciieettàà..  AA  ttaall  ffiinnee  ccoonnssiiddeerraa  iill  

ccrriitteerriioo  mmeerriittooccrraattiiccoo,,  ddeellllaa  ccoommppeetteennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ddeellll’’oonneessttàà  ee  ddeellllaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ffoonnddaammeennttoo  pprriivviilleeggiiaattoo  ppeerr  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  ooggnnii  ddeecciissiioonnee  ccoonncceerrnneennttee  llaa  ccaarrrriieerraa  eedd  

ooggnnii  aallttrroo  aassppeettttoo  rreellaattiivvoo  aall  ddiippeennddeennttee..  

IInn  ttaallee  pprroossppeettttiivvaa,,  llaa  sseelleezziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeevvee  aavvvveenniirree  iinn  bbaassee  aallllaa  rriissppoonnddeennzzaa  ddeeii  ccaannddiiddaattii  

aallllee  eessiiggeennzzee  tteeccnniiccoo--pprrooffeessssiioonnaallii  ddeellllaa  SSoocciieettàà..  AAccoommeeAA  ccoonnttrraassttaa  ee  rreessppiinnggee  llaa  ffiinnaalliizzzzaazziioonnee  ee  llaa  

ssttrruummeennttaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  ee  ddeellll’’aassssuunnzziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ppeerr  ll’’ootttteenniimmeennttoo  ddii  ffaavvoorrii  oo  ppeerr  

llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  pprriivviilleeggii..  

AAccoommeeAA  ccoonnttrraassttaa  ee  rreessppiinnggee,,  ttaannttoo  iinn  ffaassee  ddii  sseelleezziioonnee  eedd  aassssuunnzziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  qquuaannttoo  nneellllaa  

ggeessttiioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo,,  qquuaalluunnqquuee  ffoorrmmaa  ddii  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ffoonnddaattaa  ssuull  sseessssoo,,  ssuullllaa  

rreelliiggiioonnee,,  ssuullll’’eettàà,,  ssuullllaa  rraazzzzaa,,  ssuullllaa  ccoonnddiizziioonnee  ssoocciiaallee,,  ssuullllaa  nnaazziioonnaalliittàà  ddeeii  ccaannddiiddaattii  oo  ddeeii  

ddiippeennddeennttii,,  ggaarraanntteennddoo  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  aadd  ooggnnii  ddiippeennddeennttee  eedd  aattttiivvaannddoossii  aall  ffiinnee  ddeellllaa  rriimmoozziioonnee  ddii  

eevveennttuuaallii  oossttaaccoollii  aallllaa  eeffffeettttiivvaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ttaallee  ssiittuuaazziioonnee..  

Tutela dei dati personali  

È vietata qualsiasi indagine in ordine alle idee, alle preferenze personali ed a tutto ciò che è 

strettamente legato alla sfera privata dei dipendenti.  

I dati personali dei dipendenti sono protetti con la massima cura e sono accessibili solo al personale 

autorizzato. È vietato comunicare o diffondere tali dati senza il previo consenso delle persone 

interessate.  
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bb))  FFoorrmmaazziioonnee  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo  

AAccoommeeAA  ppoonnee  llaa  mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee  nneellllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  ddeeii  

ddiippeennddeennttii  ee  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvee  ffoorrmmaattiivvee  ffiinnaalliizzzzaattee  aallll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ddeeggllii  eelleemmeennttii  

eesssseennzziiaallii  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  eedd  aallll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aaccqquuiissiittee..  

IIll  ddiippeennddeennttee  rraapppprreesseennttaa  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ee  ddeevvee  ccoossttaanntteemmeennttee  aavveerree  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeeii  

ppoossssiibbiillii  rriifflleessssii  ddeeii  pprroopprrii  ccoommppoorrttaammeennttii  ssuu  ttaallee  vvaalloorree  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  llaa  SSoocciieettàà  sstteessssaa  ee  ppeerr  

ttuuttttii  ii  ccoolllleegghhii..    

cc))  AAmmbbiieennttee  ddii  llaavvoorroo  ee  rraappppoorrttii  iinntteerrppeerrssoonnaallii  

AAccoommeeAA  pprrooffoonnddee  iill  ppiiùù  iinntteennssoo  iimmppeeggnnoo  nneell  ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ll’’aaddeegguuaatteezzzzaa  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  

llaavvoorroo..  

LLaa  SSoocciieettàà  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ttuutteellaarree  ll’’iinntteeggrriittàà  ppssiiccoo--ffiissiiccaa  ddeeii  ddiippeennddeennttii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  lloorroo  

ppeerrssoonnaalliittàà..  II  ddiippeennddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ppoorrrree  iinn  eesssseerree  uunnaa  ccoonnddoottttaa  ccoossttaanntteemmeennttee  rriissppeettttoossaa  ddeeii  

ddiirriittttii  ee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeeii  ccoolllleegghhii,,  ddeeii  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ddeeii  tteerrzzii..  

II  ssuuppeerriioorrii  ggeerraarrcchhiiccii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  eesseerrcciittaarree  iill  pprroopprriioo  ppootteerree  ccoonn  ccoorrrreetttteezzzzaa  eedd  iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  

ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  aaddoottttaarree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddii  eesseemmppllaarree  oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  aazziieennddaallii  ee  ddeell  

pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo  aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  ssttiimmoollaarree  lloo  ssppiirriittoo  ddii  eemmuullaazziioonnee  nneeii  ssuubbaalltteerrnnii..    

dd))  UUttiilliizzzzoo  ddeeii  bbeennii  aazziieennddaallii  

II  ddiippeennddeennttii  ddeevvoonnoo  uuttiilliizzzzaarree  ccoorrrreettttaammeennttee  ii  bbeennii  aazziieennddaallii  mmeessssii  aa  lloorroo  ddiissppoossiizziioonnee,,  pprreessttaannddoo  llaa  

mmaassssiimmaa  ccuurraa  eedd  aatttteennzziioonnee  nneell  rriissppeettttoo,,  ppeerr  qquuaannttoo  ddii  lloorroo  ccoommppeetteennzzaa,,  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  

ddii  iiggiieennee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuuii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  ssaallvvaagguuaarrddaannddoo  iinn  ggeenneerraallee  iill  vvaalloorree  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  

aazziieennddaallee..  

 

3.2. Nei rapporti con i collaboratori e con i consulenti  

II  ccoollllaabboorraattoorrii  aa  qquuaalluunnqquuee  ttiittoolloo  eedd  ii  ccoonnssuulleennttii  ddii  AAccoommeeAA  ssoonnoo  tteennuuttii,,  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  

ccoonnttrraattttuuaallee  iinnssttaauurraattoo  ccoonn  llaa  SSoocciieettàà  oo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ddaallllaa  sstteessssaa  rriicceevvuuttoo,,  aa  ccoommppoorrttaarrssii  ccoonn  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  

bbuuoonnaa  ffeeddee  ee  lleeaallttàà,,  rriissppeettttaannddoo,,  ppeerr  qquuaannttoo  lloorroo  aapppplliiccaabbiillii,,  llee  pprreevviissiioonnii  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  llee  

nnoorrmmaattiivvee  aazziieennddaallii  ee  llee  iissttrruuzziioonnii  ee  pprreessccrriizziioonnii  iimmppaarrttiittee  ddaall  ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  SSoocciieettàà..  

aa))  IInnssttaauurraazziioonnee  ee  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  rraappppoorrttoo  

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  ccoonnddiizziioonnee  iimmpprreesscciinnddiibbiillee  ppeerr  ll’’iinnssttaauurraazziioonnee  ee  ppeerr  llaa  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  

ccoonn  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ii  ccoonnssuulleennttii,,  iill  rriissppeettttoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  qquueessttii,,  nneelllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  rriissppeettttiivvee  

pprreessttaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  nnoonncchhéé  ddeeii  pprriinncciippii  ccoonntteennuuttii  nneell  CCooddiiccee  EEttiiccoo..  

AAccoommeeAA  pprroocceeddee  aallll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  eedd  aallllaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ddeeii  ccoonnssuulleennttii  ccoonn  aassssoolluuttaa  

iimmppaarrzziiaalliittàà,,  aauuttoonnoommiiaa  eedd  iinnddiippeennddeennzzaa  ddii  ggiiuuddiizziioo,,  sseennzzaa  aacccceettttaarree  aallccuunn  ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  oo  

ccoommpprroommeessssoo  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoo,,  ddiirreettttoo  aa  rreeaalliizzzzaarree  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ffaavvoorree  oo  ddii  pprriivviilleeggiioo  vveerrssoo  tteerrzzii  oo  

ffiinnaalliizzzzaattoo  aallll’’ootttteenniimmeennttoo  ddii  ffaavvoorrii  oo  vvaannttaaggggii..  



 
 

 

 

14

NNeellllaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ee  nneellllaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ddeeii  ccoonnssuulleennttii,,  llaa  SSoocciieettàà  hhaa  ccuurraa  ddii  

ccoonnssiiddeerraarree  llaa  lloorroo  ccoommppeetteennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  rreeppuuttaazziioonnee,,  iinnddiippeennddeennzzaa,,  ccaappaacciittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  

iiddoonneeiittàà  aallllaa  ccoorrrreettttaa  ee  ppuunnttuuaallee  eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  oobbbblliiggaazziioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii  ee  ddeeggllii  iinnccaarriicchhii  aaffffiiddaattii..  

bb))  RRiilleevvaannzzaa  ee  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  

AAccoommeeAA  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  ddiiffffoonnddeerree  iill  CCooddiiccee  EEttiiccoo  pprreessssoo  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ii  ccoonnssuulleennttii,,  rriicchhiieeddeennddoo  aaggllii  

sstteessssii  ll’’oosssseerrvvaannzzaa  ppeerr  llee  ppaarrttii  ddii  lloorroo  ccoommppeetteennzzaa..  

CCoommppoorrttaammeennttii  ccoonnttrraarrii  aaii  pprriinncciippii  eesspprreessssii  nneell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree,,  ddaallllaa  SSoocciieettàà,,  

ccoonnssiiddeerraattii  ggrraavvee  iinnaaddeemmppiimmeennttoo  aaii  ddoovveerrii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  bbuuoonnaa  ffeeddee  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  

mmoottiivvoo  ddii  lleessiioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ffiidduucciiaarriioo  ee  ggiiuussttaa  ccaauussaa  ddii  rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  rraappppoorrttii  ccoonnttrraattttuuaallii..  

cc))  CCoonnddoottttaa  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonnttrraattttuuaallee  

II  ccoollllaabboorraattoorrii  eedd  ii  ccoonnssuulleennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  eevviittaarree,,  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  

qquuaalluunnqquuee  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  ccoonn  llaa  SSoocciieettàà  eedd,,  iinn  ccaassoo  ddii  ccoonnfflliittttoo,,  ddeevvoonnoo  

ddeennuunncciiaarrlloo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaii  lloorroo  iinntteerrllooccuuttoorrii  aazziieennddaallii  ee  ddeevvoonnoo  aasstteenneerrssii  ddaallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllaa  

pprreessttaazziioonnee  ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  iinnddiiccaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  sstteessssaa..  

OOggnnii  ccoollllaabboorraattoorree  oo  ccoonnssuulleennttee  ddeevvee,,  nneell  mmooddoo  ppiiùù  aassssoolluuttoo,,  aasstteenneerrssii  ddaall  ccoommppiieerree  qquuaalluunnqquuee  aattttoo  

cchhee  ssiiaa  oo  ccoonnssiiddeerrii  eesssseerree  ccoonnttrraarriioo  aallllaa  lleeggggee,,  aanncchhee  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ddaa  ttaallee  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeerriivvii  oo  

ppoossssaa  iinn  aassttrraattttoo  ddeerriivvaarree  uunn  qquuaalluunnqquuee  vvaannttaaggggiioo  ppeerr  llaa  SSoocciieettàà..  

OOggnnii  ccoollllaabboorraattoorree  oo  ccoonnssuulleennttee  èè  tteennuuttoo  aa  ttuutteellaarree  ll’’iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  eedd  aa  vvaalloorriizzzzaarrllaa  aanncchhee  

aattttrraavveerrssoo  ccoommppoorrttaammeennttii  ccoossttaanntteemmeennttee  iimmpprroonnttaattii  aall  ddeeccoorroo,,  aallllaa  ccuurraa  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ppeerrssoonnaa,,  aallllaa  

cciivviillttàà  eedd  aall  rriissppeettttoo  aallttrruuii..  

II  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ii  ccoonnssuulleennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  uuttiilliizzzzaarree  ccoorrrreettttaammeennttee  eedd  aa  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ll’’iinntteeggrriittàà  ddeeii  

bbeennii  eevveennttuuaallmmeennttee  mmeessssii  aa  lloorroo  ddiissppoossiizziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà..  

  

3.3. Nei rapporti con i fornitori  

NNeeii  rraappppoorrttii  ddii  ffoorrnniittuurraa  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii  AAccoommeeAA  ssii  aattttiieennee  aaii  pprriinncciippii  ddeell  pprreesseennttee  CCooddiiccee  eedd  aallllee  

pprroocceedduurree  iinntteerrnnee..  

IInn  ttaallee  ccoonntteessttoo  ee  nneellll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddii  ttaallii  nnoorrmmee,,  ii  ddiippeennddeennttii  aaddddeettttii  aallllee  rreellaazziioonnii  ccoonn  ii  ffoorrnniittoorrii  ddeevvoonnoo  

pprroocceeddeerree  aallllaa  sseelleezziioonnee  nneellll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  qquuaalliittàà,,  pprreezzzzoo,,  ccoonnvveenniieennzzaa,,  ccaappaacciittàà  eedd  

eeffffiicciieennzzaa,,  oo  aallttrrii  ppuurrcchhéé  pprreeddeeffiinniittii  ee  vvaalluuttaabbiillii  iinn  tteerrmmiinnii  ooggggeettttiivvii,,  iimmppaarrzziiaallii  ee  ttrraassppaarreennttii,,  eevviittaannddoo  

qquuaalluunnqquuee  llooggiiccaa  mmoottiivvaattaa  ddaa  ffaavvoorriittiissmmii  oo  ddeettttaattaa  ddaallllaa  cceerrtteezzzzaa  oo  ddaallllaa  ssppeerraannzzaa  ddii  ootttteenneerree  vvaannttaaggggii,,  

aanncchhee  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aa  ssiittuuaazziioonnii  eessttrraanneeee  aall  rraappppoorrttoo  ddii  ffoorrnniittuurraa,,  ppeerr  sséé  oo  ppeerr  llaa  SSoocciieettàà..  

II  ddiippeennddeennttii  ee  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ddeevvoonnoo  eevviittaarree  qquuaalluunnqquuee  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ccoonnfflliittttoo  ddii  iinntteerreessssii  aanncchhee  ppootteennzziiaallee  

ccoonn  rriigguuaarrddoo  aa  ffoorrnniittoorrii  ee  qquueessttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  sseeggnnaallaarree  aallllaa  SSoocciieettàà  ll’’eessiisstteennzzaa  oo  ll’’iinnssoorrggeennzzaa  ddii  ttaallii  

ssiittuuaazziioonnii..  
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AAccoommeeAA  ssii  iissppiirraa  nneeii  rraappppoorrttii  ccoonn  ii  ffoorrnniittoorrii  aaii  pprriinncciippii  ddii  ccoorrrreetttteezzzzaa  ee  bbuuoonnaa  ffeeddee  nnoonncchhéé  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  

rreeggoollee  ssuullllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  ssuull  mmeerrccaattoo..  

 

3.4. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti che svolgono 

attività di pubblica utilità o di pubblico interesse  

AAccoommeeAA  aaddoottttaa  nneellllee  rreellaazziioonnii  ccoonn  llaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ccoonn  EEnnttii  cchhee  ssvvoollggoonnoo  aattttiivviittàà  ddii  ppuubbbblliiccaa  

uuttiilliittàà  oo  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee  oo  iinn  ooggnnii  ccaassoo  rreellaattiivvee  aa  rraappppoorrttii  ddii  ccaarraatttteerree  ppuubbbblliicciissttiiccoo,,  llaa  ppiiùù  rriiggoorroossaa  

oosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  ccoommuunniittaarriiee,,  nnaazziioonnaallii  eedd  aazziieennddaallii  aapppplliiccaabbiillii..  

LLaa  ggeessttiioonnee  ddii  ttrraattttaattiivvee,,  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddii  iimmppeeggnnii  ee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  rraappppoorrttii,,  ddii  qquuaallssiiaassii  ggeenneerree,,  ccoonn  llaa  

PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ccoonn  EEnnttii  cchhee  ssvvoollggoonnoo  aattttiivviittàà  ddii  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà  oo  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee  oo  

ccoommuunnqquuee  ddii  rraappppoorrttii  aavveennttii  ccaarraatttteerree  ppuubbbblliicciissttiiccoo  ssoonnoo  rriisseerrvvaattii  eesscclluussiivvaammeennttee  aallllee  ffuunnzziioonnii  aazziieennddaallii  aa  

cciiòò  pprreeppoossttee  ee//oo  aauuttoorriizzzzaattee..  

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Società, e per conto di questa ogni dipendente, 

collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell’istituzione 

interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in 

particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di 

qualunque genere. Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in tal senso 

è tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza. In ogni caso, l’agire di AcomeA è 

improntato alla massima prudenza come criterio generale che deve informare tutte le attività.  
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44..  CCrriitteerrii  ddii  CCoommppoorrttaammeennttoo  vveerrssoo  ii  TTeerrzzii  ee  CCoolllleettttiivviittàà  

 

4.1. Nelle relazioni con gli azionisti  

AcomeA assicura la piena trasparenza nello svolgimento dell’attività e nelle scelte gestorie.   

AAccoommeeAA  ppoonnee  llaa  cchhiiaarreezzzzaa  ee  llaa  ffeeddeellttàà  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  qquuaallee  ffoonnddaammeennttoo  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ccoonn  ii  pprroopprrii  

aazziioonniissttii..  

 

4.2. Con la collettività (politica ambientale, iniziative non profit, sponsorizzazioni 

per iniziative culturali e sportive)  

AAccoommeeAA  ppoonnee  llaa  mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  iinntteerreessssii  ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ee  ccoonnssiiddeerraa  ddoovveerree  ddii  

cciiaassccuunnoo  ccoollllaabboorraarree  aall  ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa  ee  ddeell  vviivveerree  cciivviillee..  

AAccoommeeAA  ccoonnssiiddeerraa  ll’’aammbbiieennttee  ee  llaa  nnaattuurraa  vvaalloorrii  ffoonnddaammeennttaallii  ee  ppaattrriimmoonniioo  ddii  ttuuttttii,,  ddaa  ttuutteellaarree  ee  ddaa  

ddiiffeennddeerree,,  eedd  aa  ttaall  ffiinnee  ppoonnee  iill  mmaassssiimmoo  iimmppeeggnnoo  nneellll’’oorriieennttaarree  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  aall  rriissppeettttoo  ddii  ttaallii  

pprriinncciippii..  

 

4.3. Con organizzazioni politiche e sindacali  

AAccoommeeAA  nnoonn  eerrooggaa  ccoonnttrriibbuuttii  ddii  aallccuunn  ggeenneerree,,  ddiirreettttaammeennttee  oo  iinnddiirreettttaammeennttee,,  aa  ppaarrttiittii  ppoolliittiiccii,,  mmoovviimmeennttii,,  

ccoommiittaattii  eedd  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ppoolliittiicchhee  ee  ssiinnddaaccaallii,,  nnéé  aa  lloorroo  rraapppprreesseennttaannttii  oo  ccaannddiiddaattii  ssee  nnoonn  nneellllee  ffoorrmmee  ee  

nneeii  mmooddii  pprreevviissttii  ddaallllee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii..  

  

4.4. Con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa  

AAccoommeeAA  ssii  rriivvoollggee  aaggllii  oorrggaannii  ddii  ssttaammppaa  ee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  mmaassssaa  uunniiccaammeennttee  aattttrraavveerrssoo  ggllii  oorrggaannii  

ssoocciieettaarrii  ee  llee  ffuunnzziioonnii  aazziieennddaallii  aa  cciiòò  ddeelleeggaattii,,  iinn  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  mmaassssiimmaa  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  

ttrraassppaarreennzzaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeffiinniittaa  ddaallllaa  SSoocciieettàà..  

II  ddiippeennddeennttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  nnoonn  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  aadd  oorrggaannii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  mmaassssaa  sseennzzaa  eesssseerrnnee  

ssttaattii  ssppeecciiffiiccaammeennttee  ee  pprreevviiaammeennttee  aauuttoorriizzzzaattii  ddaall  LLeeggaallee  RRaapppprreesseennttaannttee..  

LLaa  SSoocciieettàà  ccoonnttrraassttaa  ee  rreessppiinnggee  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee  oo  ddii  ddiiffffuussiioonnee  nnoonn  aaccccuurraattaa  ee  pprreecciissaa  ddii  

nnoottiizziiee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llaa  SSoocciieettàà  sstteessssaa  ee  llaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  eedd  aassssuummee  ooggnnii  iinniizziiaattiivvaa  ddiirreettttaa  aa  ttuutteellaarree  llaa  

pprroopprriiaa  iimmmmaaggiinnee  ee  aa  ggaarraannttiirree  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  rriigguuaarrddaannttee  sséé  sstteessssaa..  

IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  SSoocciieettàà  ee  ddeessttiinnaattee  aallll’’eesstteerrnnoo  ddoovvrraannnnoo  

eesssseerree  aaccccuurraattee,,  vveerriittiieerree,,  ccoommpplleettee,,  ttrraassppaarreennttii  ee  ttrraa  lloorroo  oommooggeenneeee..  
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55..  VViiggiillaannzzaa  ssuullll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeellllaa  ssuuaa  

vviioollaazziioonnee    

 

5.1. Organismo di Vigilanza  

AAccoommeeAA  ccoossttiittuuiissccee  aall  pprroopprriioo  iinntteerrnnoo  uunn  OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ddoottaattoo  ddii  aauuttoonnoommii  ppootteerrii  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ee  

ddii  ccoonnttrroolllloo..  

AA  ttaallee  OOrrggaanniissmmoo  èè  aaffffiiddaattoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  vviiggiillaarree  ssuull  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ee  ssuullll’’oosssseerrvvaannzzaa  ddeell  MMooddeelllloo  ddii  

oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss..  223311//22000011,,  ee  ddii  aaggggiioorrnnaarree  ttaallee  mmooddeelllloo..  

IInnoollttrree,,  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  èè  aaffffiiddaattoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  pprroommuuoovveerree  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  

CCooddiiccee  EEttiiccoo  ee  ddii  ccuurraarrnnee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  aattttiivvaannddoossii,,  ddii  iinniizziiaattiivvaa  oo  ssuu  sseeggnnaallaazziioonnee,,  ppeerr  

pprreevveenniirree  oo  rreepprriimmeerree,,  aattttrraavveerrssoo  llee  ffuunnzziioonnii  aazziieennddaallii  ccoommppeetteennttii  ((eess..  RRiissoorrssee  UUmmaannee,,  LLeeggaallee  eettcc..))  llee  

eevveennttuuaallii  vviioollaazziioonnii  ddeelllloo  sstteessssoo..    

LL’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  rriiffeerriissccee  ddiirreettttaammeennttee  aall  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  eedd  aall  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee,,  

nneellllee  ppeerrssoonnee  ddeeii  rriissppeettttiivvii  PPrreessiiddeennttii..  

LLee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  llee  sseeggnnaallaazziioonnii  aaccqquuiissiittee,,  aauuttoonnoommaammeennttee  oo  ssuu  sseeggnnaallaazziioonnee,,  cchhee  ppeerrvveennggaannoo  iinn  ffoorrmmaa  

ssccrriittttaa,,  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  ee  aallllee  ssttrruuttttuurree  ddaalllloo  sstteessssoo  uuttiilliizzzzaattee  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattee  rriisseerrvvaattee  ee  nnoonn  

ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddiivvuullggaattee  ssaallvvoo  ii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  

  

5.2. Conseguenze della violazione del Codice per i dipendenti  

IIll  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ee//oo  llaa  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  rreeggoollee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  iimmppoossttee  ddaall  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ee  ddeellllee  

pprroocceedduurree  aazziieennddaallii,,  aadd  ooppeerraa  ddii  llaavvoorraattoorrii  ddiippeennddeennttii  ddeellllaa  ssoocciieettàà,,  ccoossttiittuuiissccee  iinnaaddeemmppiimmeennttoo  aallllee  

oobbbblliiggaazziioonnii  ddeerriivvaannttii  ddaall  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  eexx  aarrtt..  22110044  ccoodd..  cciivv..  ee  iilllleecciittoo  ddiisscciipplliinnaarree..    

CCoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  ssaannzziioonnii  iirrrrooggaabbiillii,,  ssii  pprreecciissaa  cchhee  eessssee  ssaarraannnnoo  aapppplliiccaattee  nneell  rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  

pprreevviissttoo  ddaall  CCCCNNLL..  

TTaallii  ssaannzziioonnii  ssaarraannnnoo  aapppplliiccaattee  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  rriilliieevvoo  cchhee  aassssuummoonnoo  llee  ssiinnggoollee  ffaattttiissppeecciiee  ccoonnssiiddeerraattee  ee  

vveerrrraannnnoo  pprrooppoorrzziioonnaattee  iinn  bbaassee  aallllaa  lloorroo  ggrraavviittàà..  

LL’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllee  ssuuddddeettttee  iinnffrraazziioonnii,,  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  ee  ll’’iirrrrooggaazziioonnee  ddeellllee  

ssaannzziioonnii  rreessttaannoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  aazziieennddaallii  aa  cciiòò  pprreeppoossttee  ee  ddeelleeggaattee..    

 

5.3. Conseguenze della violazione del Codice per i dirigenti e gli amministratori  

IInn  ccaassoo  ddii  vviioollaazziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  ddii  ddiirriiggeennttii,,  ddeellllee  pprroocceedduurree  iinntteerrnnee  ee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  llaa  SSoocciieettàà  vvaalluutteerràà  ii  

ffaattttii  eedd  ii  ccoommppoorrttaammeennttii  ee  aassssuummeerràà  llee  ooppppoorrttuunnee  iinniizziiaattiivvee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii,,  tteennuuttoo  pprreesseennttee  
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cchhee  ttaallii  vviioollaazziioonnii  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iinnaaddeemmppiimmeennttoo  ddeellllee  oobbbblliiggaazziioonnii  ddeerriivvaannttii  ddaall  rraappppoorrttoo  ddii  llaavvoorroo  eexx  

aarrttiiccoolloo  22110044  ccoodd..  cciivv..  

IInn  ccaassoo  ddii  vviioollaazziioonnee  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aammmmiinniissttrraattoorrii  ddii  AAccoommeeAA,,  ll''OOrrggaanniissmmoo  ddii  VViiggiillaannzzaa  

iinnffoorrmmeerràà  ll’’iinntteerroo  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  eedd  iill  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee  ddeellllaa  sstteessssaa  ii  qquuaallii  pprroovvvveeddeerraannnnoo  

aadd  aassssuummeerree  llee  ooppppoorrttuunnee  iinniizziiaattiivvee  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee..  

  

5.4. Conseguenze della violazione del Codice per i collaboratori, i consulenti ed 

altri terzi  

OOggnnii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ppoossttoo  iinn  eesssseerree  ddaaii  ccoollllaabboorraattoorrii,,  ddaaii  ccoonnssuulleennttii  oo  ddaa  aallttrrii  tteerrzzii  ccoolllleeggaattii  aa  AAccoommeeAA  

ddaa  uunn  rraappppoorrttoo  ccoonnttrraattttuuaallee  nnoonn  ddii  llaavvoorroo  ddiippeennddeennttee,,  iinn  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddeell  CCooddiiccee  EEttiiccoo,,  ppoottrràà  

ddeetteerrmmiinnaarree,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllee  ssppeecciiffiicchhee  ccllaauussoollee  ccoonnttrraattttuuaallii  iinnsseerriittee  nneellllee  lleetttteerree  ddii  

iinnccaarriiccoo,,  oo  aanncchhee  iinn  lloorroo  aasssseennzzaa,,  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonnttrraattttuuaallee,,  ffaattttaa  ssaallvvaa  ll’’eevveennttuuaallee  rriicchhiieessttaa  

ddii  rriissaarrcciimmeennttoo  qquuaalloorraa  ddaa  ttaallee  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeerriivviinnoo  ddaannnnii  aallllaa  SSoocciieettàà,,  aanncchhee  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  

ddaallllaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonnttrraattttuuaallee..    

  

 


