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Część I 

Uwarunkowania prawne procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych

emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte wynikające z:

1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.)

(„Ustawy o funduszach”)

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017

poz. 1768, z późn. zm.) („Ustawy o obrocie”)

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.) („Ustawy o ofercie”)
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Część II

Aspekty praktyczne związane z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych

emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, w tym implikacje dla tego

procesu wynikające z przepisów prawa UE określonych w szczególności w

dyrektywach i rozporządzeniach:

1) MiFID II

2) MiFIR

3) PRIIPs
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Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017

poz. 1768, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.)

Stanowisko UKNF w sprawie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy

inwestycyjnych zamkniętych z dnia 29 marca 2018 r.
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Zasada generalna

art. 48 ust. 2a ustawy o funduszach

Wprowadza obowiązek prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy

inwestycyjnych:

1) w sposób rzetelny i profesjonalny,

2) z zachowaniem należytej staranności,

3) zgodnie z zasadami uczciwego obrotu,

4) w najlepiej pojętym interesie (1) zarządzanych funduszy, (2) uczestników tych

funduszy i (3) klientów towarzystw,

5) w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.
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(art. 117 ust. 1 ustawy o funduszach i art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie)

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, będące papierami

wartościowymi

Certyfikaty inwestycyjne mogą być oferowane przez fundusze inwestycyjne

zamknięte w trybie oferty publicznej lub w inny sposób niż wskazany w art. 3 ust. 1

ustawy o ofercie - tj. w tzw. ofercie niepublicznej (ofercie prywatnej)
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(art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie)

ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego

państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w

dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia,

stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów

wartościowych
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Udostępniane informacje o certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez FIZ

powinny podlegać ocenie pod kątem przesłanek stanowiących o ofercie publicznej w

rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie.

Stanowi to obowiązek towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem

funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem

inwestycyjnym zamkniętym, a także podmiotów świadczących usługę oferowania

certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ww. fundusz.
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Każdy przypadek udostępniana publicznie lub też kierowania do co najmniej 150 osób

informacji o certyfikatach inwestycyjnych może podlegać ocenie organu nadzoru w celu

weryfikacji, czy informacje te stanowią wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu

tych papierów wartościowych z uwzględnieniem wykładni systemowej i celowościowej.

Oceną w ww. zakresie objęte mogą być wszelkie informacje o możliwości nabycia/objęcia

certyfikatów inwestycyjnych udostępniane publicznie lub kierowane do co najmniej 150 osób w

różnym czasie i zakresie przedmiotowym, w celu ustalenia czy mogą zostać one uznane za

jeden spójny przekaz i w konsekwencji podlegać ocenie pod kątem spełnienia przesłanek

określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie.
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Towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem funduszu, jako podmiot posiadający

zezwolenie oraz wykonujący działalność w zakresie zarządzania i reprezentowania funduszy

inwestycyjnych, zobowiązane jest do zapewnienia aby ww. proces przeprowadzany był ze

szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Ustawy o ofercie, w tym w

szczególności zobowiązane jest do zapewnienia, aby udostępniane informacje o

emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatach inwestycyjnych i warunkach

ich nabycia, były kierowane do mniej niż 150 osób, a także aby nie były w żadnym razie

udostępniane publicznie.
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Art. 27 ust. 1 ustawy o funduszach określa, iż towarzystwa funduszy inwestycyjnych

prowadzą zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art.

15 ust. 1a ustawy o funduszach, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu uprawnionego

do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, tj.:

- firmy inwestycyjnej,

- banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o

obrocie, lub

- krajowego oddziału instytucji kredytowej.
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(art. 72 ustawy o obrocie)

Przez oferowanie instrumentów finansowych rozumie się podejmowanie na rzecz emitenta papierów

wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego instrument finansowy czynności

prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów finansowych, przez:

1) prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub

sprzedającego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących

wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów lub

2) pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku

prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub

3) prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób,

udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego informacji w celu:

a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub

b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.
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(art. 72 ustawy o obrocie)

Przepis ten nie wprowadza rozróżnienia na pierwszą oraz kolejne emisje papierów

wartościowych danego emitenta.

Działalność, o której mowa w art. 72 ustawy o obrocie wymieniona została w art. 69 ust. 2 pkt 6

ustawy o obrocie, tj. w katalogu tzw. bezwzględnej działalności maklerskiej.

Czynności wskazane w art. 72 Ustawy o obrocie nie mogą być podejmowane przez inne

podmioty, niż te które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej lub

wymienione są w wyłączeniach zawartych w art. 70 ww. ustawy.
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(art. 72 ustawy o obrocie)

Definicja oferowania instrumentów finansowych zawarta w ww. przepisie obejmuje zarówno

ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie, jak również ofertę prywatną, w ramach

której propozycja nabycia instrumentów finansowych kierowana jest do mniej niż 150 osób.

Z podmiotowego punktu widzenia, na gruncie ustawy o ofercie nie ma znaczenia kto jest

podmiotem prowadzącym ofertę. Oznacza to, że przy kwalifikacji danych czynności jako

ofertę publiczną, nie ma znaczenia czy podejmuje je sam emitent, czy też inny podmiot.

W odróżnieniu od oferty publicznej odnoszącej się do papierów wartościowych, oferowanie

uregulowane w ustawie o obrocie odnosi się szeroko - do instrumentów finansowych.
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(art. 72 ustawy o obrocie)

Wykładania systemowa zewnętrzna (tj. taka, która uwzględnia relacje przepisów prawa

zawartych w różnych aktach prawnych, w tym wypadku ustawy o obrocie oraz ustawy o

ofercie) wskazuje, że z punktu widzenia zakresu informacji, które kierowane są do

potencjalnych inwestorów, kwalifikacja działań podmiotu, który je przekazuje, jako oferowania

na gruncie obu ww. ustaw, nastąpi przy spełnieniu tej samej przesłanki – tj. w sytuacji, gdy

informacje te stanowią wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej o nabyciu

instrumentu finansowego.
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Kategorie podmiotów, za pośrednictwem których mogą być oferowane certyfikaty inwestycyjne

emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, określa art. 27 ustawy o funduszach.

Skoro pośrednikami mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do wykonywania działalności

w zakresie oferowania instrumentów finansowych, to uznać należy, że ich realizacja może

odbywać się wyłącznie w ramach czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy

o obrocie.

Bez względu na tryb w jakim oferowane będą certyfikaty inwestycyjne emitowane przez

fundusz inwestycyjny zamknięty, czynności w zakresie ich oferowania, jako instrumentów

finansowych, mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty uprawnione do

wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych.
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Informacje przedstawiane przez agenta firmy inwestycyjnej na temat oferty niepublicznej

instrumentów finansowych (w szczególności certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez

fundusz inwestycyjny zamknięty) prowadzonej przez firmę inwestycyjną, wchodzą w zakres

usługi oferowania i nie mogą być w żadnym razie traktowane jako czynności promocyjne

pozostające poza tym zakresem.

Mając na względzie tryb w jakim przeprowadzane są emisje certyfikatów inwestycyjnych

funduszy inwestycyjnych zamkniętych (tj. w ramach oferowania instrumentów finansowych),

czynności w ramach ich oferowania powinny być podejmowane w sposób zapewniający

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
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Towarzystwa jako podmioty działające profesjonalnie, czy na etapie pierwszej emisji

certyfikatów inwestycyjnych, czy też jako organ funduszu, są obowiązane działać z

zachowaniem przepisów prawa, w związku z czym każdorazowo powinny zadbać aby umowa

dotycząca pośrednictwa w sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych była umową o świadczenie

usługi oferowania instrumentów finansowych, zawartą z podmiotem uprawnionym do

wykonywania tego rodzaju usługi.

Nie jest natomiast uprawnione zawieranie umów tzw. „dystrybucji” certyfikatów

inwestycyjnych, tj. umów o nieokreśloną usługę, nie realizującą wymogów ustawy o obrocie

w zakresie wykonywania działalności polegającej na oferowaniu instrumentów finansowych.
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Proces poszukiwania zainteresowanych potencjalnych klientów w przypadku oferty

niepublicznej powinien być prowadzony w taki sposób, aby stosowne przepisy Ustawy o

ofercie dotyczące ograniczonej liczby subskrybentów były respektowane.

Brak ich respektowania, w sytuacji zidentyfikowania tych nieprawidłowości, skutkować będzie

kierowaniem przez organ nadzoru odpowiedniego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu

popełnienia przestępstwa.
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Nie ulega wątpliwości, iż nieprawidłową praktyką jest przekazywanie lub

udostępnianie materiałów promocyjno–informacyjnych do wielu adresatów, w liczbie

przekraczającej 149, lub wręcz do nieoznaczonego adresata, zawierających jednakże

skonkretyzowane informacje o planowanej emisji certyfikatów inwestycyjnych, a

następnie kierowania do nie więcej niż 149 osób, które na podstawie pierwotnie

przedstawionych informacji wyraziły zainteresowanie dokonaniem zapisu,

egzemplarzy dokumentów dotyczących danej oferty, pozwalających na dokonanie

zapisu.
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W przypadku korzystania przez Towarzystwo w ramach przyjmowania zapisów na

certyfikaty inwestycyjne z pośrednictwa podmiotów, o których mowa w art. 27 ust. 1

Ustawy, Towarzystwo powinno również zapewnić przestrzeganie przez te

podmioty ograniczeń w ww. zakresie, tak aby informacje o certyfikatach

inwestycyjnych oferowanych w drodze oferty niepublicznej nie zostały udostępnione

więcej niż 149 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi.
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Podmioty zaangażowane w proces oferowania certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności

firmy inwestycyjne działające przez agentów firm inwestycyjnych, powinny opracować

i wdrożyć skuteczne rozwiązania zapewniające, iż w ramach procesu przeprowadzania ofert

niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych agent firmy inwestycyjnej nie mógł

wykonywać czynności, do których podejmowania nie jest uprawniony.

W szczególności firma inwestycyjna powinna zapewnić, aby agent firmy inwestycyjnej nie

świadczył usług doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych,

czemu może w sposób oczywisty sprzyjać jednoczesne przeprowadzanie przez firmę

inwestycyjną ofert niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez wiele

funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
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Towarzystwa powinny bezwzględnie uwzględniać, iż powierzanie innym podmiotom

czynności o charakterze informacyjnym, marketingowym lub reklamowym, których

faktycznym celem jest pozyskanie inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisu

na certyfikaty inwestycyjne funduszu oferowane w drodze oferty niepublicznej,

powinno następować w stosunku do podmiotów uprawnionych do oferowania

instrumentów finansowych.
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Powierzanie przez towarzystwa wykonywania czynności w zakresie pozyskiwania

potencjalnych inwestorów podmiotom innym niż uprawnione do oferowania

instrumentów finansowych, w sytuacji gdy wynagrodzenie tych podmiotów

uzależnione jest bezpośrednio lub pośrednio od złożenia zapisu przez inwestora lub od

pozostawania przez inwestora uczestnikiem funduszu, niezależnie od sposobu

określenia w umowie czynności będących przedmiotem zlecenia, wskazuje na

wykonywanie przez te podmioty w ramach zlecenia czynności faktycznych

odpowiadających oferowaniu instrumentów finansowych.
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Zlecenie czynności faktycznych wchodzących w zakres usługi oferowania

instrumentów finansowych podmiotowi, który nie jest uprawniony do ich

wykonywania, może zostać zakwalifikowane jako pomocnictwo w popełnieniu ww.

czynu lub też sprawstwo kierownicze.

(art. 178 ustawy o obrocie)

Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych 

przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, 

prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega 

grzywnie do 5 000 000 zł.
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W art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie, wyrażony został zakaz udostępniania, w dowolnej formie i w

dowolny sposób, informacji w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub

objęcia papierów wartościowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia

lub objęcia, chyba że informacje udostępniane są mniej niż 150 osobom na terytorium jednego

państwa członkowskiego oraz nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi.

W art. 99 ust. 2 ustawy o ofercie przewidziane zostały także określone sankcje za zachowania

naruszające zakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie.
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(art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie)

Dokonywanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą:

1) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości

albo

2) zatwierdzenia memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji

w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym

lub udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub osobom,

do których skierowana jest oferta publiczna, albo

3) dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 38a, lub bez jego złożenia do Komisji

lub udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest

oferta publiczna

- podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym

karom łącznie.

Uwarunkowania prawne
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1) MiFID II / MiFIR

2) Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w

sprawie świadczenia usług w zakresie pośredniczenia w

zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji

zbiorowego inwestowania przez podmioty sektora

bankowego z dnia 22 marca 2018 r.

3) PRIIPs

Aspekty praktyczne
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet MiFID II / MiFIR

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w

sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i

dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II)

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja

2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające

rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet MiFID II / MiFIR

MiFID II - obowiązki

• obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów

• rozumienia oferowanych lub rekomendowanych przez siebie instrumentów
finansowych

• dokonywania oceny ich zgodność z potrzebami klientów

• zapewniania, aby instrumenty finansowe oferowano lub rekomendowano tylko
wówczas, gdy jest to w interesie klienta
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet MiFID II / MiFIR

MiFID II - obowiązki

działalność polegająca na świadczeniu na rzecz klienta, na jego wniosek albo z inicjatywy 
danego podmiotu osobistej rekomendacji w odniesieniu do jednej lub większej liczby 
transakcji na instrumentach finansowych, stosownie do postanowień MiFID II, stanowi 
doradztwo inwestycyjne 

oceny adekwatności lub odpowiedniości, w celu zapewnienia, iż oferowane produkty lub 
usługi będą odpowiadały osobistym potrzebom, cechom i celom klienta, a skorzystanie 
z tych produktów, czy usług będzie w interesie klienta 
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet MiFID II / MiFIR

MiFID II - obowiązki

Kanały dystrybucji i informacje przekazywane klientom

Doradztwo inwestycyjne zależne i niezależne

Zakres oferty produktowej dystrybutorów
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w

sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów

zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/oj

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów

zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania

i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych

standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów

zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich

dokumentów

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/oj
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Rozporządzenie PRIIPs i stosowne akty uzupełniające ustanawiają zasady prawa UE

regulujące sposób ujawniania inwestorom detalicznym informacji na temat produktów

finansowych

Obowiązek sporządzania i dostarczania inwestorom dokumentu zawierającego

kluczowe informacje (KID) o wystandaryzowanym formacie oraz metodologii

obliczania rozmaitych wskaźników charakteryzujących profil zysku i ryzyka

oferowanego produktu

Przyczyny wprowadzenia:

Wysoki stopień skomplikowania i niski stopień transparentności dokumentów

ujawnianych inwestorom przez instytucje finansowe, przejawiający się między

innymi używanym słownictwem i brakiem rzetelności i porównywalności danych

http://www.knf.gov.pl/
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Wymogi co do formy i treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje:

Krótkość i zwięzłość – maksimum 3 strony A4

Koncentracja na kluczowych informacjach

Jasny język i styl

Elementy graficzne, wizualne, kolorystyka nie mogą odciągać uwagi od

treści dokumentu

(art. 6 rozporządzenia PRIIPs)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Zakres treściowy dokumentu:

Dane identyfikacyjne

Ostrzeżenie przed błędnym zrozumieniem

Określenie charakteru i głównych cech PRIIP

Opis profilu ryzyka i zysku

Wskazanie, czy potencjalna strata jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji

dla inwestorów

Koszty związane z inwestycją

Informacje dotyczące minimalnego oraz zalecanego okresu utrzymywania inwestycji

Tryb składania skarg

Inne informacje

(art. 8 rozporządzenia PRIIPS)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Istotne obowiązki związane z dokumentem zawierającym kluczowe informacje

(KID):

Regularny przegląd oraz wprowadzanie niezbędnych modyfikacji (art. 10

rozporządzenia PRIIPs)

Obowiązek przekazania inwestorowi z należytym wyprzedzeniem (art. 13

rozporządzenia PRIIPs)

(art. 8 rozporządzenia PRIIPS)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Określenie charakteru i głównych cech PRIIP:

Główne czynniki, od których zależy zwrot oraz sposób, w jaki ustala się

zwrot

Czynniki, od których zależy zwrot

Związek między zwrotem z PRIIP i zwrotem z bazowych aktywów

inwestycyjnych lub wartości referencyjnych

Termin „zapadalności”, uprawnieninie twórcy PRIIP do jednostronnego

rozwiązania PRIIP, warunki automatycznego rozwiązania

(art. 2 rozporządzenia uzupełniającego PRIIPs)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Opis profilu ryzyka:

Ogólny wskaźnik ryzyka w skali od 1 do 7

Ostrzeżenie o ryzyku płynności

Ostrzeżenie o ryzyku kursowym

Ostrzeżenie, że ryzyko stwarzane przez PRIIP może być

znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego

wskaźnika ryzyka

Wskazanie maksymalnej możliwej straty

(art. 3 rozporządzenia uzupełniającego PRIIPs)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Ryzyko 

rynkowe

Ryzyko 

kredytowe

Ryzyko 

płynności

Ogólny 

wskaźnik 

ryzyka

Pomiar poprzez 

przyporządkowanie do 

klasy MRM

(od 1 do 7 – w zależności od 

miary VEV)

Pomiar poprzez 

przyporządkowanie do 

klasy CRM

(od 1 do 6 w zależności od 

stopnia jakości kredytowej)

Agregacja do ogólnego 

wskaźniku ryzyka zgodnie z 

matrycą MRM / CRM

SRI = f (MRM, CRM)

Ocena ryzyka płynności na 

podstawie kryteriów 

jakościowych PRIIP

Opisowe wyjaśnienie pod ogólnym 

wskaźnikiem ryzyka
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Opis profilu zysku:

Przedstawienie scenariuszy dotyczących wyników, w 4 wariantach:

Scenariusz warunków skrajnych

Scenariusz niekorzystny

Scenariusz umiarkowany

Scenariusz korzystny

Wartości w scenariuszach obliczane są w odniesieniu do zalecanego okresu

utrzymywania.

(art. 3 rozporządzenia uzupełniającego PRIIPs)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Scenariusz 

niekorzystny

Scenariusz

umiarkowany

Scenariusz

korzystny

Scenariusz

warunków skrajnych

10. percentyl

50. percentyl

90. percentyl

Symulowane stopy zwrotu

P
R

EZ
EN

TA
C

JA
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Prezentacja scenariuszy dotyczących wyników:

Przy założeniu zalecanego okresu utrzymywania

Wyniki po uwzględnieniu kosztów

Wyniki przedstawia się zarówno w jednostkach monetarnych, jak i w

ujęciu procentowym

Informacja przedstawiona w sposób rzetelny i oparty na uzasadnionych i

ostrożnościowych założeniach, jasny i niewprowadzający w błąd oraz

pozwalający inwestorowi zrozumieć możliwe wyniki w zależności od

warunków rynkowych
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Pakiet PRIIPs

Prezentacja kosztów związanych z inwestycją:
Koszty jednorazowe

Koszty wejścia w inwestycję

Koszty wyjścia z inwestycji

Koszty powtarzające się

Niezbędne wydatki w trakcie działalności funduszu

Wszelkie płatności, w tym wynagrodzenia, na rzecz innych

podmiotów

Koszty transakcji

Koszy dodatkowe, w tym opłaty za wynik
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Istotne implikacje rozporządzenia MiFIR

Interwencja produktowa właściwych organów

Właściwy organ może wprowadzić w państwie członkowskim lub z państwa

członkowskiego zakaz lub ograniczenie dotyczące:

wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży określonych instrumentów

finansowych lub lokat strukturyzowanych bądź instrumentów finansowych lub lokat

strukturyzowanych o pewnych określonych cechach;

rodzaju działalności lub praktyki finansowej.

(art. 42 MiFIR)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Istotne implikacje rozporządzenia MiFIR

Właściwy organ może podjąć działania […] jeżeli na podstawie uzasadnionych

argumentów uzyska pewność, że:

instrument finansowy, lokata strukturyzowana lub działalność bądź praktyka powodują poważne

obawy dotyczące ochrony inwestorów lub stwarzają zagrożenie dla prawidłowego

funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub towarowych lub dla stabilności całego

systemu finansowego lub części tego systemu w co najmniej jednym państwie członkowskim

albo instrument pochodny ma negatywny wpływ na mechanizm kształtowania cen na rynku

bazowym;

istniejące wymogi regulacyjne w prawie Unii, które mają zastosowanie do instrumentu

finansowego, lokaty strukturyzowanej lub działalności lub praktyki, w niewystarczającym

stopniu przeciwdziałają zagrożeniom, […] a problem nie zostanie lepiej rozwiązany dzięki

lepszemu nadzorowi lub egzekwowaniu istniejących wymogów

(art. 42 MiFIR)
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Kluczowe implikacje aktów prawa UE

– Istotne implikacje rozporządzenia MiFIR

Konieczność zapewnienia prowadzenia działalności zarządzania funduszami stosownie

do obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie inwestorów oraz przy

uwzględnieniu zapewnienia ochrony inwestorów, mając w szczególności na uwadze

takie elementy cech konstrukcyjnych funduszu jak:

Koszty obciążające uczestników funduszu

Zasady wynagradzania dystrybutorów

Zasady wynagradzania podmiotów zarządzających portfelem inwestycyjnym

funduszu

Polityka inwestycyjna realizowana przez fundusze

Możliwość realizacji stóp zwrotu wynikających z WANCI funduszu przy

uwzględnieniu płynności lokat, zasad ich wyceny oraz stopnia ich dywersyfikacji
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Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

tel. +48 22 262 50 37 fax +48 22 262 50 74 dff@knf.gov.pl
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
www.knf.gov.pl
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