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INTERESIE UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

INWESTYCYJNEGO

 

 

 

 

zapewniać aktywne współdziałanie towarzystwa i

depozytariusza w ramach ich obowiązków;

 

uszczegóławiać obowiązki i usługi świadczone przez

depozytariusza na rzecz funduszu inwestycyjnego oraz

sposób ich wykonywania;

 

zapewniać depozytariuszowi możliwość pozyskiwania

odpowiednich informacji i możliwość użycia

odpowiednich instrumentów w celu prawidłowego

realizowania jego obowiązków;

 

obejmować specyfikę funduszu inwestycyjnego, na

rzecz którego mają być świadczone usługi

depozytariusza, w tym w szczególności postanowienia

statutu tego funduszu, a także faktycznie prowadzoną

politykę inwestycyjną tego funduszu;

 

zapewniać odpowiednie narzędzia i mechanizmy

umożliwiające efektywne realizowanie obowiązków

depozytariusza.

PODSTAWOWE ZASADY

S T R  1

Z uwagi na pojawiające się w praktyce wątpliwości w

zakresie wykonywania obowiązków przez

depozytariuszy funduszy inwestycyjnych i

nieprawidłowości w ich działaniu dostrzeżone przez

KNF, w oparciu o stanowiska i przepisy prawa

pragniemy przedstawić wybrane zagadnienia dotyczące

obowiązków ciążących na tych podmiotach.

(ART. 10 USTAWY O FUNDUSZACH

INWESTYCYJNYCH)

Niezależność  działania  depozytariusza  i

towarzystwa funduszy inwestycyjnych  –  w celu

zabezpieczenia  interesu uczestników funduszu

inwestycyjnego .

Działanie  w naj lepie j  pojętym interesie

uczestników funduszu  w ramach wykonywania

swoich obowiązków przez  towarzystwo i

depozytariusza .

Umowa o  wykonywanie  funkcj i  depozytariusza

funduszu inwestycyjnego 

 

Umowa z  depozytariuszem powinna m. in . :

 

 

 

Niezależność depozytariusza to nie tylko filar

działania depozytariusza, ale również

skonkretyzowany obowiązek, wpływający na

wykonywane czynności i sposób realizacji

zadań.

Umowa o wykonywanie funkcji

depozytariusza powinna zawierać szereg

dodatkowych elementów, specyficznych

dla danego funduszu



 

Odpowiednie zasoby techniczne i kadrowe pozwalające na dokonanie niezależnej oceny działań

podejmowanych przez  fundusz;

 

Odpowiednio opracowane metodyki, modele wyceny oraz procedury dostosowane do funduszy, dla

których jest depozytariuszem.

 

 

 

 

 

niezbędną wiedzą i odpowiednimi zasobami;

 

dostępem do wszelkich niezbędnych informacji oraz instrumentów kontrolno-nadzorczych w

stosunku do funduszu i towarzystwa umożliwiających mu prawidłowe realizowanie swoich

obowiązków.

S T R  2

Jeśli uczestnicy wystąpią do depozytariusza z wnioskiem o wytoczenie na ich rzecz powództwa przeciwko towarzystwu to

depozytariusz jest zobowiązany wytoczyć przeciwko towarzystwu powództwo z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. Jest to konsekwencja obowiązku

ciążącego na depozytariuszu w zakresie zachowania niezależności oraz działania w interesie uczestników.

Depozytariusz powinien posiadać:

 

W umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego depozytariusz

potwierdza, że dysponuje:

 

Powództwo uczestników przeciwko towarzystwu (art .  72a  Ustawy o  funduszach

inwestycyjnych)

 

PRZECHOWYWANIE AKTYWÓW FUNDUSZU

INWESTYCYJNEGO I  PROWADZENIE REJESTRU

WSZYSTKICH AKTYWÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

 

 

 

(art. 9 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1-2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych)

Aktywa utrzymywane i  re jestrowane -  ustawowy obowiązek prowadzenia  re jestru

wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego

Depozytariusz powinien dążyć do tego aby przechowywać wszystkie aktywa danego funduszu.

Wyjątek! Również aktywa rejestrowane, nieprzechowywane przez depozytariusza, muszą być zapisywane w

rejestrze aktywów funduszu. Nie można z góry utworzyć katalogu przechowywanych przez depozytariusza

aktywów.

Do aktywów przechowywanych przez depozytariusza należą także:

środki pieniężne funduszu zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez depozytariusza;

 

depozyty otwarte na rzecz funduszu przez depozytariusza.

Uwaga! gdy depozyt został złożony w banku innym niż depozytariusz, takie środki ze swej

istoty nie mogą być przechowywane przez depozytariusza, należy je zatem zaliczyć do

aktywów rejestrowanych.

Prowadzenie niekompletnego rejestru aktywów, czyli nie obejmującego wszystkich aktywów, stanowi

naruszenie obowiązków przez depozytariusza.

Depozytariusz powinien

dostosować się do

konstrukcji, struktury,

specyfiki, składu portfeli oraz

skali działania, statutu i

polityki inwestycyjnej

funduszy.

Przechowywanie wszystkich

aktywów jest konieczne do

prawidłowego obliczania

WAN, WANJU czy WANCI.



S T R  3

Depozytariusz podejmuje niezbędne działania mające

na celu doprowadzenie do rejestrowania wszystkich

aktywów funduszu:

poprawna identyfikacja i klasyfikacja poszczególnych

składników lokat funduszu

weryfikacja uprawnień funduszu inwestycyjnego do

wszystkich aktywów wchodzących w skład jego portfela

na podstawie

informacji i dokumentów przekazanych przez

towarzystwo lub fundusz;

ksiąg wieczystych i innych rejestrów publicznych;

informacji publicznie dostępnych dotyczących

zdarzeń faktycznych i prawnych mogących mieć

wpływ na sytuację majątkową funduszu i

poszczególne składniki jego lokat.

dostęp do informacji o aktywach bazowych w funduszu

inwestycyjnym w celu weryfikacji:

W praktyce:

 

zmiany w KRS;

 

zmiany w organach;

 

rejestracja podwyższenia kapitału;

 

postępowania z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

upadłościowe;

 

odstąpienie przez fundusz od umowy nabycia udziałów w

spółce z o.o.;

 

ziszczenie się warunków transakcji;

 

brak ziszczenia się warunków transakcji.

wyceny i jej założeń;

prawidłowości obliczania ekspozycji funduszu;

przestrzegania przez fundusz limitów inwestycyjnych. 

Uwaga! Wycena aktywów funduszu o

wielopoziomowej strukturze zależy pośrednio od

wyceny aktywów bazowych w portfelach!

w przypadku wielopoziomowej struktury portfela

inwestycyjnego funduszu, w związku z tzw. zasadą look

through wyrażoną w art. 90 ust. 5 Rozporządzenia

231/2013, depozytariusz alternatywnych funduszy

inwestycyjnych jest zobowiązany do ukształtowania

takich relacji z towarzystwem, aby możliwa była

weryfikacja, a następnie rejestracja oraz

przechowywanie aktywów będących pośrednio w

posiadaniu funduszu

ZBYWANIE I  ODKUPYWANIE JEDNOSTEK

UCZESTNICTWA ORAZ EMITOWANIE,  WYDAWANIE I

WYKUPYWANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH 

ZGODNIE Z  PRZEPISAMI PRAWA I  STATUTEM

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

 

 

(art. 72 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o funduszach inwestycyjnych)

Depozytariusz podejmuje niezbędne działania mające na celu

doprowadzenie do rejestrowania wszystkich aktywów funduszu:

 zapewnić terminowe przekazywanie informacji

w zakresie liczby złożonych zapisów na

certyfikaty inwestycyjne i zleceń nabycia

jednostek, żądania wykupu albo zlecenia

odkupienia.

Brak zapewnienia dostępu do tych informacji

bądź ich nieterminowe przekazywanie

depozytariuszowi wpłynie na skuteczność

sprawowanej przez niego kontroli czynności

faktycznych i prawnych dokonywanych przez

fundusz.

Może to prowadzić do naruszenia przepisów

prawa w zakresie zapewnienia przez

depozytariusza, aby fundusz inwestycyjny

działał zgodnie z przepisami prawa i swoim

statutem.[

uwzględniać terminy emisji i wykupów certyfikatów inwestycyjnych; lub

 

uwzględniać częstotliwość zbywania i odkupywania jednostek

uczestnictwa;

Możliwość wycofania środków z funduszu jest

istotnym uprawnieniem uczestnika.



Jeżeli uczestnicy zgłoszą zastrzeżenia co do interpretacji przepisów bądź postanowień statutu przez fundusz odnośnie

do odkupowania JU bądź wykupu CI to powinno podlegać szczególnej kontroli depozytariusza.

S T R  4

ZAPEWNIENIE,  ABY ROZLICZANIE UMÓW

DOTYCZĄCYCH AKTYWÓW FUNDUSZU

INWESTYCYJNEGO NASTĘPOWAŁO BEZ

NIEUZASADNIONEGO OPÓŹNIENIA,  ORAZ

KONTROLOWANIE TERMINOWOŚCI  ROZLICZANIA

UMÓW Z UCZESTNIKAMI FUNDUSZU

 

(art. 72 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych)

Obowiązki depozytariusza w tym zakresie obejmują:

monitorowanie stanu faktycznego w odniesieniu do wypełnienia

przez kontrahenta funduszu zawartych w umowie

sprzedaży/kupna aktywów warunków lub terminów, w

szczególności w odniesieniu do:

 

 

 

 

 

 

 

 

umów sprzedaży z odroczoną datą płatności,

bądź umów, w przypadku których płatność następuje w ratach;

kwestie terminowej realizacji zobowiązań przez fundusz,

 

weryfikacja i ocena warunków transakcji zakupu aktywów do

funduszu w sytuacji, w której fundusz nie dysponuje, bądź z

uwagi np. na obowiązujące limity, nie jest w stanie pozyskać

odpowiednich środków umożliwiających terminowe

uregulowanie zobowiązań z tego tytułu.

 

 

 

 

 

 

 

Nieterminowe spełnianie zobowiązań może narazić fundusz na obowiązek

zapłaty odsetek za zwłokę oraz poniesienia ewentualnych kosztów sporów

sądowych bądź postępowań egzekucyjnych, co może naruszać interes

uczestników danego funduszu. Może to rodzić np. obowiązek informacyjny

depozytariusza względem Komisji.

ZAPEWNIENIE,  ABY WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ORAZ

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA LUB

CERTYFIKAT INWESTYCYJNY BYŁA OBLICZANA ZGODNIE Z  PRZEPISAMI PRAWA I

STATUTEM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

(art. 72 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych)

Prawidłowa wycena wartości jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych

Weryfikacja i potwierdzenie przez depozytariusza prawidłowej wartości

aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat funduszu to

podstawowy miernik szacowania wartości majątku dla uczestnika funduszu.

Prawidłowa wycena ma systemowe znaczenie dla funkcjonowania sektora

funduszy inwestycyjnych, jego transparentności oraz zaufania inwestorów do

rynku kapitałowego. 



S T R  5

Obowiązek uzgodnienia z depozytariuszem modeli i metod wyceny składników lokat funduszu:

Uczestnictwo depozytariusza na równi z towarzystwem i funduszem;

 

Ustalenie wartości godziwej aktywów to nadrzędna zasada w procesie wyceny aktywów; 

Obowiązek ustalenia wartości godziwej aktywów nie może być realizowany w sposób ogólny i generalny: 

za każdym razem analizie powinna zostać poddana specyfika poszczególnych rodzajów aktywów funduszu, celem ustalenia

najbardziej odpowiedniego modelu wyceny dla takich aktywów.

 

 

 

 

 

 

Analiza powinna uwzględniać:

 

 

 

 

 

 

Specyfikę działalności realizowanej np. za pośrednictwem spółek celowych;

Etap rozwoju na jakim jest dana spółka;

Dostęp do historycznych danych takiej spółki umożliwiających weryfikację założeń wykorzystywanych na potrzeby

proponowanego modelu wyceny.

 

 

 

 

 

Depozytariusz powinien zapewnić sobie możliwość wglądu do dokumentów wewnętrznych towarzystwa związanych z realizacją

obowiązków o których mowa w art. 67-71 Rozporządzenia 231/2013, w szczególności w zakresie, w jakim dokumenty te dotyczą

wyceny aktywów nienotowanych na aktywnym rynku;

 

 

 

 

 

Obowiązki depozytariusza w odniesieniu do wyceny dokonanej przez fundusz:

Depozytariusz nie musi samodzielnie

przeprowadzać wyceny, nie może

ograniczyć się do czynności kontrolnych,

weryfikacyjnych czy obliczeniowych w

odniesieniu do otrzymanej od funduszu

wyceny.

podjęcie wszelkich czynności weryfikacyjnych mających na celu racjonalne upewnienie się, że

przeprowadzona przez fundusz wycena jest poprawna

 

weryfikacja prawidłowości, wiarygodności i rzetelności założeń wyceny poszczególnych

składników aktywów i zobowiązań funduszu inwestycyjnego;

ocena możliwości realizacji przyjmowanych założeń przyjętych w wycenie, na moment

weryfikacji wyceny aktywów funduszu;

wycena aktywów funduszu ma odpowiadać ich wartości godziwej.

Ważne! Chodzi o kontrolę merytoryczną!

 

weryfikacja prawidłowości wyceny składników lokat funduszu przedstawianej przez fundusz;

 

kontrola poprawności zastosowanych danych oraz dokonanych obliczeń;

 

weryfikacja aktualności metod i modeli stosowanych do wyceny danego składnika lokat na podstawie posiadanych

informacji dotyczących danego aktywa i informacji pośrednio go dotyczących.
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Depozytariusze realizując swoje obowiązki powinni posiłkować się m.in.: treścią:

Krajowych Standardów Rachunkowości (szczególnie rozdziału „Utrata wartości

aktywów”);

 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;

 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (szczególnie rozdziału

„Wycena wartości godziwej”); oraz

 

związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji

Europejskiej.

Realizacja tego obowiązku depozytariusza powinna obejmować takie czynności jak:

Kontrola i nadzór procedur stosowanych w zakresie wyceny;

 

Formalna i merytoryczna weryfikacja spełniania przez podmiot wyceniający wymogów

stawianych przez prawo, w szczególności:

weryfikacja niezależności i wyspecjalizowania podmiotów świadczących usługi

wyceny składników lokat dla funduszy;

Weryfikacja zgodnego z prawem wyznaczenia podmiotu wyceniającego

oświadczenia tego podmiotu o jego niezależności, wyspecjalizowaniu;

potwierdzenie przez podmiot posiadania zasobów technicznych i organizacyjnych

umożliwiających rzetelne oszacowanie wartości aktywów netto funduszu;

faktyczna weryfikacja prezentowanych przez podmiot wyceniający deklaracji w

zakresie jego niezależności, wyspecjalizowania oraz posiadania odpowiednich

zasobów;

zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość

aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego.

Samodzielna wycena dokonywana przez depozytariusza

Jeżeli towarzystwo zarządzające funduszem nie dostarczy wiarygodnych dokumentów i informacji, które potwierdzałyby

prawidłowość przeprowadzonych wycen, w świetle dążenia do zachowania należytej staranności, depozytariusz może dokonać

samodzielnej wyceny i porównać jej wyniki z rezultatami wyceny dokonanej przez fundusz. Może to rodzić np. obowiązek

informacyjny depozytariusza względem Komisji.

W sytuacji gdy w wyniku przeprowadzenia przez depozytariusza samodzielnej wyceny zostaną stwierdzone rozbieżności w

stosunku do wyceny prezentowanej przez towarzystwo, depozytariusz zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z towarzystwem, a

także do ewentualnego rozpoczęcia procedury eskalacji, celem zapewnienia aby wycena aktywów i zobowiązań funduszu była

zgodna z prawem i zapisami statutu danego funduszu;

 

 

Depozytariusz nie może bezkrytycznie zakładać, że przekazywane mu dane są poprawne. 
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Obowiązek weryfikacji przez depozytariusza:

w początkowym etapie funkcjonowania funduszu (ustalanie metod i modeli wyceny aktywów funduszu);

 

 

w okresie dalszego działania funduszu;

 

 

przekazywanych danych i informacji;

 

 

informacji i danych ogólnodostępnych, w celu zapewnienia, że wycena aktywów i zobowiązań funduszu jest przeprowadzana

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

 

realizacji założeń wykorzystywanych przy pierwotnej wycenie danego składnika aktywów funduszu, zwłaszcza gdy składnikami

są aktywa nienotowane na aktywnym rynku;

 

 

wpływu informacji i czynników zewnętrznych, które w istotny sposób mogą wpływać na dotychczasowe modele i metody wyceny

poszczególnych kategorii aktywów funduszu (np. zmiany w prawie).

Mając na względzie interes uczestników funduszu oraz ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, depozytariusz powinien ze szczególną

ostrożnością dokonywać oceny i weryfikacji wyceny składników lokat nabywanych lub zbywanych przez fundusze w wyniku

transakcji zawieranych pomiędzy funduszem a:
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:

podmiotami powiązanymi z towarzystwem;

 

 

agentem transferowym;

 

 

podmiotem zewnętrznie wyceniającym;

 

 

podmiotem, któremu towarzystwo przekazało zarządzanie 

portfelem inwestycyjnym funduszu;

 

 

podmiotami uczestniczącymi w przyjmowaniu zapisów na

certyfikaty inwestycyjne; albo

 

 

podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu i odkupywaniu

jednostek uczestnictwa funduszu;

 

 

ich akcjonariuszami lub osobami wchodzącymi w skład organów

tych podmiotów.
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KOMPETENCJE KONTROLNO –  NADZORCZE DEPOZYTARIUSZA

(art. 72 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o funduszach inwestycyjnych)

Depozytariusz ma obowiązek weryfikowania zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi

działalność funduszy inwestycyjnych oraz jego statutem, w zakresie innym niż wynikający z art. 72 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy o

funduszach inwestycyjnych oraz z uwzględnieniem interesu uczestników. Depozytariusz powinien realizować ten obowiązek poprzez:

Czynności realnie zmierzające do osiągnięcia tego celu;

 

 

Racjonalną ocenę depozytariusza, jakie konkretnie czynności są adekwatne;

 

Ustalenie, czy dany fundusz inwestycyjny wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa i statutem -> adekwatna

reakcja do sytuacji związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością funduszu.  

Ważne: katalog czynności kontrolno-nadzorczych, które powinien

podejmować depozytariusz nie ma charakteru zamkniętego i każdorazowo

depozytariusz powinien dostosować swoje działania do określonego stanu

faktycznego, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, treścią statutu

funduszu, postanowieniami umowy oraz interesem uczestników funduszu.

Przykładowe obowiązki depozytariusza w tym zakresie to:

Kontrola ustawowych i statutowych limitów i ograniczeń inwestycyjnych

danego funduszu;

 

Weryfikacja, czy na moment realizacji transakcji fundusz inwestycyjny

posiada aktywa, w tym środki pieniężne, pozwalające na nabycie danego

składnika lokat i zapłatę ustalonej w umowie ceny, zwłaszcza umożliwiające

zapłatę w terminie;

 

Badanie, czy w związku z podjęciem decyzji przez operatora danego rynku /

organ nadzoru o wykluczeniu danych instrumentów z obrotu na rynku

regulowanym / zorganizowanym, instrumenty takie stanowiące składnik

lokat funduszu nie przestały spełniać warunków dopuszczalnych kategorii

lokat funduszu;

 

W przypadku funduszy inwestycyjnych stosujących wielopoziomową

strukturę portfela inwestycyjnego -> weryfikacja transakcji oraz projektów

inwestycyjnych dokonywanych na poziomie nie tylko funduszu, ale i na

poziomie spółek celowych tego funduszu.

Wypełniając swoje obowiązki nadzorcze depozytariusz co do zasady

powinien przeprowadzać kontrole ex post.

 

ALE: W sytuacjach, w których depozytariusz uzna za odpowiednie, w

porozumieniu z towarzystwem powinien przeprowadzać także

kontrolę ex ante.
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Transakcja pomiędzy dwoma funduszami posiadającymi tego samego depozytariusza

W celu zabezpieczenia interesów uczestników danego funduszu, w sytuacji w której dokonywana jest transakcja pomiędzy dwoma

funduszami posiadającymi tego samego depozytariusza, powinien on dokonać weryfikacji pod kątem zdolności funduszu

nabywającego aktywa do uregulowania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z drugim funduszem, gdyż

depozytariusz posiada odpowiednią wiedzę, co do sytuacji finansowej zarówno funduszu inwestycyjnego będącego

zbywcą, jak i nabywcą określonego składnika aktywów;

depozytariusz wiedząc, że ten sam podmiot zarządza portfelem inwestycyjnym różnych funduszy inwestycyjnych

zawierających ze sobą transakcję, powinien szczególnie wnikliwie dokonać analizy takiej transakcji zwłaszcza pod

kątem występowania ewentualnych konfliktów interesów.

Najważniejsze obowiązki towarzystwa wobec depozytariusza obejmują:

przekazywanie depozytariuszowi wszystkich instrukcji dotyczących aktywów funduszu;

 

 

przekazywanie informacji związanych z prowadzeniem działalności przez fundusz, tak aby depozytariusz mógł w

sposób właściwy wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z umową oraz uzgodnionymi procedurami;

 

 

bieżące przekazywanie depozytariuszowi wszystkich stosownych informacji, które są niezbędne do wypełniania

obowiązków depozytariusza wynikających z przepisów prawa;

 

 

przekazywanie informacji posiadanych przez podmioty trzecie, mających znaczenie dla wykonywania obowiązków

przez depozytariusza;

 

 

zapewnienie depozytariuszowi dostępu do ksiąg funduszu;

 

 

zagwarantowanie depozytariuszowi możliwości przeglądania sprawozdań finansowych oraz innych niezbędnych

dokumentów, także sporządzonych przez podmioty zewnętrzne (np. biegłych rewidentów);

 

 

umożliwienie depozytariuszowi przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie towarzystwa;

 

 

zapewnienie możliwości wykonania czynności kontrolnych także w siedzibie zarządzającego portfelem

inwestycyjnym funduszu oraz zewnętrznego podmiotu wyceniającego.
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Działalność depozytariusza w przypadku niewykonywania obowiązków przez towarzystwo:

Obowiązek działania niezależnie od towarzystwa -> brak uzależniania właściwego wykonywania obowiązków przez

depozytariusza od wykonywania obowiązków przez towarzystwo i możliwości współdziałania z towarzystwem;

 

W sytuacji ewentualnych uchybień ze strony towarzystwa -> podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu rzetelnego

wykonywania obowiązków przy użyciu pełnego katalogu dostępnych działań, i informacji jakie jest w stanie pozyskać.

W przypadku wykrycia przez depozytariusza nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem funduszu -> odpowiednie

czynności przewidziane w tzw. „procedurze eskalacji”.

Procedura eskalacji:

o charakterze kompleksowym;

uwzględniająca obowiązki nałożone na depozytariusza;

określająca sposób postępowania depozytariusza w przypadku stwierdzenia przez niego nieprawidłowości bądź innych

przypadków wymagających jej zastosowania;

element umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

powinna podlegać uzgodnieniu z towarzystwem.

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu nadzoru, jeżeli przy wykonywaniu swoich obowiązków stwierdzi, że fundusz

działa z naruszeniem prawa, statutu funduszu inwestycyjnego, lub nienależycie uwzględnia interes uczestników funduszu.

Odpowiedzialność depozytariusza:

Odpowiedzialność cywilnoprawna: depozytariusz odpowiada za szkody

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem

swoich obowiązków wynikających z ustawy. Odpowiedzialność ta nie

może być wyłączona albo ograniczona w umowie.

Odpowiedzialność administracyjna: ma

charakter obiektywny, tzn. nie jest zależna

od szkody poniesionej przez fundusz bądź

przez uczestników funduszu.

Na podstawie:

Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 2016/438 z dnia 17

grudnia 2015 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i

Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy;

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 2016/231 z dnia 19

grudnia 2012 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i

Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni

finansowej, przejrzystości i nadzoru;

 Komunikatu UKNF dotyczącego obowiązków depozytariuszy

funduszy inwestycyjnych z dnia 19 lipca 2019 r.

1.

2.

3.

4.



O NAS

 

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w

wewnętrznej obsłudze instytucji

finansowych. Rozumiemy specyfikę ich

pracy i konieczność wyważenia interesów

biznesowych i bezpieczeństwa prawnego.

Nie poprzestajemy na prezentowaniu

teoretycznych konstrukcji, a wdrażamy

działające w praktyce struktury, pomagając

osiągać założenia biznesowe.
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