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Dynamiczny rozwój europejskiego rynku

funduszy UCITS (ang. Undertakings for 

Collective Investment in Transferable 

Securities), poci¹gn¹³ za sob¹ koniecznoœæ 

dokonania modyfikacji wspólnotowych ram 

prawnych reguluj¹cych tê czêœæ unijnej

gospodarki. Pod¹¿aj¹c za potrzebami obrotu 

finansowego, Parlament Europejski i Rada 

przyjê³y dyrektywê 2009/65/WE w sprawie 

koordynacji przepisów ustawowych, wyko-

nawczych i administracyjnych odnosz¹cych 

siê do przedsiêbiorstw zbiorowego inwesto-

wania w zbywalne papiery wartoœciowe, która 

- wraz z dyrektywami Komisji 2010/44/UE 

oraz 2010/43/UE - zosta³a implementowana 

do polskiego porz¹dku prawnego ustaw¹ 

z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy 

o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy 

o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz.U.2013.70). 

Kluczowe zmiany w zakresie organizacji i funkcjo-

nowania funduszy inwestycyjnych oraz nadzoru 

nad nimi dotycz¹:

• 

– 

– 

– 

transgranicznego ³¹czenia siê funduszy

   inwestycyjnych otwartych oraz uelastycznie-

   nia zasad dotycz¹cych po³¹czeñ krajowych

   otwartych funduszy inwestycyjnych

Do polskiego porz¹dku prawnego wprowadzona 

zosta³a regulacja transgranicznego ³¹czenia siê 

funduszy UCITS. Zgodnie z nowymi przepisami, 

³¹czenie to mo¿e nast¹piæ w drodze:

przejêcia funduszu przez inny fundusz

utworzenia nowego funduszu 

lub, pod pewnymi warunkami w drodze 

   przeniesienia wy³¹cznie aktywów netto 

   do innego funduszu.

Ponadto, zmodyfikowane zosta³y dotychczasowe 

zasady ³¹czenia siê funduszy krajowych, m.in. 

poprzez wyodrêbnienie modelu po³¹czenia 

wewnêtrznego oraz po³¹czenia krajowego.

• 

• 

• 

nowej formu³y prawnej funduszy inwesty-

   cyjnych otwartych podstawowych 

   i powi¹zanych (ang. master-feeder funds)

Celem nowej regulacji jest lepsze wykorzystanie 

efektu skali w zarz¹dzaniu poprzez ³¹czenie 

aktywów funduszy powi¹zanych na poziomie 

funduszu podstawowego oraz wprowadzenie 

szerszych i bardziej przejrzystych mo¿liwoœci 

takiej dzia³alnoœci. Fundusz inwestycyjny otwarty 

mo¿e aktualnie prowadziæ dzia³alnoœæ jako fundusz 

powi¹zany, polegaj¹c¹ na lokowaniu co najmniej 

85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa 

innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub 

tytu³y uczestnictwa funduszu zagranicznego 

(fundusz podstawowy).

„kluczowych informacji dla inwestorów” 

  (ang. Key Investor Information) – czyli 

  efektywniejszej formy komunikacji funduszu 

  inwestycyjnego otwartego z rynkiem

Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny zosta³y zobowi¹zane do 

publikowania kluczowych informacji dla inwestorów, 

które powinny zawieraæ dane o podstawowych 

cechach funduszu inwestycyjnego. Kluczowe 

informacje powinny byæ przedstawione w sposób 

umo¿liwiaj¹cy zrozumienie charakteru oraz ryzyka 

zwi¹zanego z jednostkami uczestnictwa w funduszu, 

a tym samym podjêcie œwiadomej decyzji 

inwestycyjnej. Zakres informacji oraz formê 

i sposób ich przedstawienia okreœla Rozporz¹dzenie 

Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.

uproszczenia procedury w zakresie zbywania 

   tytu³ów uczestnictwa w innym pañstwie 

   cz³onkowskim ni¿ pañstwo macierzyste 

   funduszu

Zliberalizowane zosta³y zasady zbywania tytu³ów 

uczestnictwa na terytorium pañstwa cz³onkowskiego 

innego ni¿ pañstwo macierzyste funduszu. 
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Zgodnie z now¹ regulacj¹ fundusz zagraniczny 

mo¿e zbywaæ w Polsce emitowane przez siebie 

tytu³y uczestnictwa, je¿eli Komisja Nadzoru Finan-

sowego otrzyma od w³aœciwego organu nadzoru

pañstwa macierzystego funduszu zagranicznego 

zawiadomienie o zamiarze zbywania w Polsce. 

Fundusz zagraniczny musi m.in. ustanowiæ przed-

stawiciela oraz agenta p³atnoœci na terytorium 

Polski, jak równie¿ wype³niaæ okreœlone obowi¹zki 

informacyjne. Analogicznie, krajowy fundusz 

inwestycyjny otwarty mo¿e rozpocz¹æ zbywanie 

i odkupywanie jednostek uczestnictwa na tery-

torium goszcz¹cego pañstwa cz³onkowskiego 

od dnia otrzymania powiadomienia od KNF 

o potwierdzeniu przez w³aœciwy organ goszcz¹cego 

pañstwa cz³onkowskiego wp³yniêcia zawiadomienia 

o zamiarze zbywania i odkupywania jednostek 

w tym pañstwie.

pe³nego paszportu dla podmiotów 

   zarz¹dzaj¹cych funduszami inwestycyjnymi

Wdro¿ona zosta³a zasada pe³nego paszportu 

dla spó³ek zarz¹dzaj¹cych funduszami UCITS. 

Znalaz³o to odzwierciedlenie w uproszczeniu 

procedury notyfikacyjnej dokonywanej pomiêdzy 

w³aœciwymi organami pañstw cz³onkowskich oraz 

uelastycznieniu mo¿liwoœci prowadzenia dzia³al-

noœci transgranicznej przez spó³ki zarz¹dzaj¹ce. 

Interesuj¹cym elementem nowej regulacji jest 

mo¿liwoœæ, aby towarzystwo w drodze umowy 

zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewa¿-

noœci, przekaza³o spó³ce zarz¹dzaj¹cej, prowa-

dz¹cej dzia³alnoœæ w Polsce, zarz¹dzanie funduszem 

inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw.

•  

•  sprawniejszych mechanizmów oraz 

   podniesienia efektywnoœci w zakresie 

   wspó³pracy pomiêdzy instytucjami 

   nadzoruj¹cymi funkcjonowanie funduszy 

   w ró¿nych krajach cz³onkowskich

Wprowadzone regulacje s¹ rezultatem ujedno-

licenia wspólnego zakresu uprawnieñ organów 

nadzoru finansowego pañstw cz³onkowskich, 

w tym mo¿liwoœci przeprowadzania kontroli 

transgranicznej oraz rozszerzenia zakresu 

wspó³pracy i przep³ywu informacji pomiêdzy 

organami nadzoru finansowego.

Antoni Goraj

+48 22 50 50 706
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