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Poz. 1546

1546
USTAWA
z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r.
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy — Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) oddziale — rozumie si´ przez to oddzia∏,
o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.3)), przy czym za jeden
oddzia∏ uwa˝a si´ wszystkie jednostki organizacyjne spó∏ki zarzàdzajàcej lub spó∏ki zarzàdzajàcej funduszami inwestycyjnymi
otwartymi z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych do EEA, zlokalizowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wszystkie
jednostki organizacyjne towarzystwa zlokalizowane na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego lub paƒstwa nale˝àcego do EEA;”,
b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) instrumentach rynku pieni´˝nego — rozumie si´ przez to papiery wartoÊciowe lub
prawa majàtkowe inkorporujàce wy∏àcznie
wierzytelnoÊci pieni´˝ne:
a) o terminie realizacji praw nie d∏u˝szym
ni˝ 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub
———————
1)

2)

3)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw:
1) dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniajàcej dyrektywy Rady
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektyw´ 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylajàcej dyrektyw´
Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. WE L 145 z 30.04.2004, str. 1
i L 114 z 28.04.2006, str. 60; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 263),
2) dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia
2006 r. wprowadzajàcej Êrodki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków
prowadzenia dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorstwa inwestycyjne oraz poj´ç zdefiniowanych na potrzeby tej˝e
dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 26),
3) dyrektywy Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r.
dotyczàcej wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszàcych si´ do
przedsi´biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne
papiery wartoÊciowe (UCITS) w zakresie wyjaÊnienia
niektórych definicji (Dz. Urz. UE L 79 z 20.03.2007,
str. 11).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 769.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888.

b) które regularnie podlegajà dostosowaniu do bie˝àcych warunków panujàcych
na rynku pieni´˝nym w okresach nie
d∏u˝szych ni˝ 397 dni, lub
c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów
finansowych, o których mowa w lit. a
lub b
— oraz co do których istnieje poda˝ i popyt
umo˝liwiajàce ich nabywanie i zbywanie
w sposób ciàg∏y na warunkach rynkowych,
przy czym przejÊciowa utrata p∏ynnoÊci
przez papier wartoÊciowy lub prawo majàtkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku
pieni´˝nego;”,
c) pkt 27 i 28 otrzymujà brzmienie:
„27) zarzàdzaniu portfelem, w sk∏ad którego
wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych — rozumie si´ przez
to zarzàdzanie portfelem, w sk∏ad którego
wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu
art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
28) doradztwie inwestycyjnym — rozumie si´
przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”,
d) uchyla si´ pkt 29,
e) pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) puli wierzytelnoÊci — rozumie si´ przez to
przynoszàcà regularny dop∏yw kapita∏u
grup´ jednolitych rodzajowo wierzytelnoÊci, posiadanych i wyodr´bnionych przez
inicjatora sekurytyzacji, z których ka˝da
z wierzytelnoÊci stanowiàcych ∏àcznie co
najmniej 75 % grupy przynosi regularny
dop∏yw kapita∏u oraz ka˝da wierzytelnoÊç
spe∏nia kryteria okreÊlone w statucie funduszu;”,
f) pkt 36 i 37 otrzymujà brzmienie:
„36) publicznych certyfikatach inwestycyjnych
— rozumie si´ przez to certyfikaty inwestycyjne, których emisja jest zwiàzana z obowiàzkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdzia∏u 2 ustawy o ofercie publicznej albo
udost´pnienia memorandum informacyjnego do wiadomoÊci w trybie art. 39 ust. 1
ustawy o ofercie publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo
wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu;
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37) niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych — rozumie si´ przez to certyfikaty inwestycyjne, których emisja nie jest zwiàzana z obowiàzkiem sporzàdzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego
zgodnie
z przepisami rozdzia∏u 2 ustawy o ofercie
publicznej albo udost´pnienia memorandum informacyjnego do wiadomoÊci
w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie
publicznej i które nie podlegajà dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”;
2) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Wp∏aty do funduszu inwestycyjnego sà
dokonywane w formie pieni´˝nej.
2. Do funduszu inwestycyjnego mogà byç
wniesione:
1) zdematerializowane papiery wartoÊciowe — je˝eli statut funduszu tak
stanowi, lub
2) inne ni˝ zdematerializowane papiery
wartoÊciowe, udzia∏y w spó∏kach
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
lub prawa, o których mowa w art. 147
ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 — je˝eli ustawa oraz statut funduszu tak stanowià.
3. Ilekroç w ustawie jest mowa o wp∏atach, rozumie si´ przez to równie˝ wniesienie do funduszu praw majàtkowych,
o których mowa w ust. 2.”;
3) w art. 17 w ust. 3 uchyla si´ pkt 1;
4) w art. 18 w ust. 2:
a) uchyla si´ pkt 4a,
b) pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8) rodzaje zdematerializowanych papierów
wartoÊciowych, które mogà byç przedmiotem wp∏at oraz terminy przyjmowania wp∏at
papierami wartoÊciowymi;
9) rodzaje innych ni˝ zdematerializowane papierów wartoÊciowych, które mogà byç
przedmiotem wp∏at na obj´cie certyfikatów
inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udzia∏y
w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub prawa, o których mowa w art. 147
ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogà byç
przedmiotem wp∏at na obj´cie certyfikatów
inwestycyjnych — w przypadku funduszu
inwestycyjnego zamkni´tego;”;
5) w art. 20 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Statut funduszu inwestycyjnego w cz´Êci dotyczàcej zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego okreÊla szczegó∏owe,
niewynikajàce z przepisów ustawy, zasady
dywersyfikacji lokat i innych ograniczeƒ inwestycyjnych.”;
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6) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.
2. Komisja odmawia zezwolenia, je˝eli
osoby, o których mowa w art. 22
pkt 5—7, mogà wykonywaç swoje
obowiàzki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienale˝ycie zabezpieczajàcy interesy uczestników funduszu albo je˝eli statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzgl´dniajà nale˝ycie interesów uczestników funduszu
lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemo˝liwiajàce zbywanie
jednostek uczestnictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wydajàc zezwolenie na utworzenie
funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór
depozytariusza funduszu.”;
7) w art. 24:
a) w ust. 1 dodaje pkt 7 w brzmieniu:
„7) dotyczàcym utworzenia nowego subfunduszu.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego, który przy dokonywaniu lokat
funduszu stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne okreÊlone dla funduszu inwestycyjnego zamkni´tego, oraz funduszu inwestycyjnego zamkni´tego w zakresie:
1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;
2) o którym mowa w art. 139 ust. 3;
3) o którym mowa w art. 198 ust. 2;
4) dotyczàcym utworzenia nowego subfunduszu.”,
c) uchyla si´ ust. 3,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego,
która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi
w ˝ycie:
1) w terminie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia
o zmianie statutu lub od dnia ostatniego
og∏oszenia, je˝eli statut przewiduje wi´cej
ni˝ jedno og∏oszenie — w przypadku
zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—6 lub ust. 2 pkt 1—3;
2) z dniem og∏oszenia — w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4;
3) z dniem wykreÊlenia z rejestru funduszu
inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu w nowy subfundusz istniejàcego funduszu z wydzielonymi subfunduszami — w przypadku zmiany statutu
w zakresie, o którym mowa w art. 241
ust. 2 pkt 1.”,
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e) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w terminie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia o zmianie statutu — w przypadku
zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie op∏at manipulacyjnych, o których
mowa w art. 86 ust. 2, je˝eli pobierane
sà przy odkupieniu jednostek uczestnictwa;”,
f) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a—8c w brzmieniu:
„8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, majàca bezpoÊredni zwiàzek ze zmianami
statutu funduszu wymagajàcymi uzyskania zezwolenia Komisji, o których
mowa w ust. 1 lub 2, mo˝e wejÊç w ˝ycie w terminie wejÊcia w ˝ycie zmian
statutu wymagajàcych uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak
ni˝ 3 miesiàce od dnia jej og∏oszenia.
8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a,
og∏oszenie mo˝e byç dokonanie z zastrze˝eniem, ˝e warunkiem wejÊcia
w ˝ycie zmian statutu, o których mowa
w ust. 8 pkt 1, jest uzyskanie zezwolenia
Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
z jednoczesnym wskazaniem, ˝e wejÊcie w ˝ycie tych zmian b´dzie zgodne
z terminem wejÊcia w ˝ycie zmian wymagajàcych uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku og∏oszenie
dotyczàce zmian wymagajàcych uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawieraç informacje o wejÊciu w ˝ycie
zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1.
8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisj´ zezwolenia na dokonanie zmian statutu powiàzanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezw∏ocznie dokonuje og∏oszenia o tym
fakcie wraz z podaniem informacji
o nieziszczeniu si´ warunku wejÊcia w ˝ycie uprzednio og∏oszonych
zmian.”,
g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisj´
o terminach dokonanych og∏oszeƒ oraz
o treÊci og∏oszeƒ, za∏àczajàc do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis
aktu notarialnego zawierajàcego zmiany
statutu, a tak˝e sk∏ada wniosek do sàdu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany
statutu, za∏àczajàc do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacjà o dokonaniu og∏oszeƒ i o terminach ich dokonania.”;
8) w art. 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Towarzystwo prowadzi zapisy na jednostki
uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem podmiotu prowadzàcego dzia-
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∏alnoÊç maklerskà w zakresie przyjmowania
i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, banku krajowego wykonujàcego dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddzia∏u instytucji kredytowej uprawnionego
do wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie
przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Za zgodà Komisji towarzystwo mo˝e prowadziç zapisy na jednostki uczestnictwa
oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne za poÊrednictwem podmiotu, o którym
mowa w art. 32 ust. 2. W takim przypadku
do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo za∏àcza umow´ zawartà z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa
w art. 32 ust. 4, dotyczàce tego podmiotu.
4. Komisja odmawia zgody, o której mowa
w ust. 3, je˝eli podmiot poÊredniczàcy
w prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynnoÊci z zachowaniem
zasad uczciwego obrotu lub w sposób nale˝ycie zabezpieczajàcy interesy osób zapisujàcych si´ na jednostki uczestnictwa oraz na
niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.”;
9) w art. 28:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wp∏at do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych ni˝ zdematerializowane
papierach
wartoÊciowych,
udzia∏ach w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub w prawach, o których
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz
pkt 2, osoba zapisujàca si´ na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, prawa
z tych papierów, udzia∏ów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a
i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz sk∏ada
u depozytariusza kopi´ tej umowy, a w przypadku papierów wartoÊciowych, tak˝e te papiery lub, je˝eli papiery wartoÊciowe nie
majà formy dokumentu, dokument potwierdzajàcy ich posiadanie wydany na podstawie w∏aÊciwych przepisów.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokonanie wp∏aty w prawach, o których
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz
pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych
praw przez towarzystwo nie póêniej ni˝
miesiàc przed zawarciem z towarzystwem
umowy, o której mowa w ust. 2, i nie póêniej ni˝ 2 miesiàce przed terminem rozpocz´cia zapisów na certyfikaty inwestycyjne
funduszu. Koszty zwiàzane z wycenà i zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2,
ponosi towarzystwo lub osoba zapisujàca
si´ na certyfikaty inwestycyjne, zale˝nie od
postanowieƒ prospektu emisyjnego albo
warunków emisji.”,
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c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a, nie
mogà byç przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko towarzystwu i nie wchodzà do
masy upad∏oÊci towarzystwa oraz nie mogà
byç obj´te post´powaniem naprawczym.”;
10) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do
funduszu inwestycyjnego papierów wartoÊciowych lub udzia∏ów w spó∏kach z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, dokonanej w dniu nast´pujàcym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, lub z wyceny
praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1
lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej zgodnie z art. 28
ust. 2a, wynika, ˝e wartoÊç tych papierów wartoÊciowych, udzia∏ów lub praw przewy˝sza cen´ emisyjnà certyfikatu albo wielokrotnoÊç tej
ceny, sposób post´powania okreÊla statut funduszu inwestycyjnego, z zastrze˝eniem ust. 3.”;
11) w art. 30:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w okreÊlonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa
albo certyfikaty inwestycyjne towarzystwo
nie zebra∏o wp∏at w wysokoÊci okreÊlonej
w statucie;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:
1) w którym postanowienie sàdu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do
rejestru funduszy inwestycyjnych sta∏o
si´ prawomocne lub
2) w którym decyzja Komisji o cofni´ciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego sta∏a si´ ostateczna, lub
3) up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 2
pkt 1 lub 2
— zwraca wp∏aty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów
wartoÊciowych, udzia∏ów w spó∏kach
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià oraz
przenosi prawa, o których mowa w art. 147
ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartoÊcià otrzymanych po˝ytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od
dnia wp∏aty na rachunek prowadzony przez
depozytariusza do dnia wystàpienia jednej
z przes∏anek wymienionych w pkt 1—3, oraz
pobrane op∏aty manipulacyjne.”;
12) w art. 32:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem towarzystwa zarzàdzajàcego
tym funduszem inwestycyjnym, podmiotu
prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceƒ
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nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banku krajowego wykonujàcego dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
lub krajowego oddzia∏u instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytu∏y
uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibà
w paƒstwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibà w paƒstwach
nale˝àcych do OECD innych ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie lub paƒstwo nale˝àce do EEA,
mogà byç zbywane i odkupywane za poÊrednictwem podmiotu z siedzibà lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego ni˝ podmioty, o których mowa w ust. 1.
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2:
1) nie przyjmuje wp∏at na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytu∏ów uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wyp∏at z tytu∏u ich odkupienia oraz nie
przechowuje jednostek uczestnictwa, tytu∏ów uczestnictwa ani Êrodków pieni´˝nych osób nabywajàcych lub umarzajàcych jednostki uczestnictwa lub tytu∏y
uczestnictwa za poÊrednictwem tego
podmiotu;
2) nie wykonuje ˝adnych czynnoÊci, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poza
czynnoÊciami, o których mowa w ust. 2,
lub czynnoÊciami nieodp∏atnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek uczestnictwa lub tytu∏ów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu poÊredniczy;
3) prowadzi dzia∏alnoÊç, o której mowa
w ust. 2, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytu∏ów
uczestnictwa wy∏àcznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego,
innej instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji kredytowej lub oddzia∏u firmy
inwestycyjnej posiadajàcej siedzib´
w paƒstwie trzecim lub oddzia∏u banku
zagranicznego.
2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest
uprawniony tak˝e do Êwiadczenia nieodp∏atnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytu∏ów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot
ten posiada zezwolenie na poÊredniczenie
w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceƒ.”,
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c) w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, za∏àcza
si´:”,
d) uchyla si´ ust. 5,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku
gdy:
1) dokumenty za∏àczone do wniosku nie
spe∏niajà wymogów, o których mowa
w ust. 4;
2) wniosek lub za∏àczone do niego dokumenty nie sà zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym;
3) wnioskodawca mo˝e wykonywaç czynnoÊci z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienale˝ycie zabezpieczajàcy interesy osób zapisujàcych si´ na jednostki uczestnictwa lub tytu∏y uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.”,
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiàzany poinformowaç Komisj´ o ka˝dej
zmianie danych, o których mowa w ust. 4
pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach,
o których mowa w ust. 4 pkt 1, 5 i 6, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od powzi´cia
o nich wiadomoÊci.”,
g) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:
„10. W przypadku po∏àczenia lub podzia∏u podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2,
nie przechodzi na spó∏k´ przejmujàcà lub
spó∏k´ nowo zawiàzanà powsta∏à w zwiàzku z po∏àczeniem lub podzia∏em tego podmiotu.”;
13) art. 32a otrzymuje brzmienie:
„Art. 32a. 1. Towarzystwo oraz podmiot, o którym
mowa w art. 32 ust. 2, sà obowiàzane
prowadziç dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytu∏ów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych
z siedzibà w paƒstwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych
z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych
do OECD innych ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie lub paƒstwo nale˝àce do
EEA, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego
obrotu oraz ze szczególnym uwzgl´dnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy.
2. Towarzystwo prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie poÊrednictwa, o którym
mowa w ust. 1, oraz podmiot, o którym art. 32 ust. 2, sà obowiàzane stosowaç w prowadzonej dzia∏alnoÊci
rozwiàzania techniczne i organizacyjne zapewniajàce bezpieczeƒstwo
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oraz zapobiegaç powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewniç
ochron´ interesów klientów i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz
ochron´ informacji poufnych lub stanowiàcych tajemnic´ zawodowà.
3. Informacje upowszechniane przez towarzystwo prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie poÊrednictwa, o którym
mowa w ust. 1, oraz podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu reklamy lub promocji us∏ug Êwiadczonych przez ten podmiot powinny byç
rzetelne i zrozumia∏e.
4. Towarzystwo oraz podmiot, o którym
mowa w art. 32 ust. 2, mogà jedynie
przyjmowaç
lub
przekazywaç,
w zwiàzku ze Êwiadczeniem us∏ug
w zakresie poÊrednictwa w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytu∏ów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych
otwartych z siedzibà w paƒstwach
EEA oraz funduszy inwestycyjnych
otwartych z siedzibà w paƒstwach
nale˝àcych do OECD innych ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie lub paƒstwo nale˝àce do EEA:
1) op∏aty, prowizje i Êwiadczenia niepieni´˝ne przyjmowane od klienta
lub osoby dzia∏ajàcej w jego imieniu albo przekazywane klientowi
lub osobie dzia∏ajàcej w jego imieniu;
2) op∏aty lub prowizje niezb´dne dla
Êwiadczonej us∏ugi na rzecz klienta;
3) op∏aty, prowizje i Êwiadczenia niepieni´˝ne inne ni˝ wskazane w pkt 1
i 2, pod warunkiem, ˝e:
a) informacja o tych op∏atach, prowizjach lub Êwiadczeniach niepieni´˝nych, w tym o ich istocie
i wysokoÊci lub sposobie ustalania ich wysokoÊci, zosta∏a przekazana klientowi przed Êwiadczeniem us∏ugi oraz
b) sà one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia
jakoÊci us∏ugi Êwiadczonej przez
ten podmiot na rzecz klienta.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i warunki post´powania towarzystw prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednictwa,
o którym mowa w ust. 1, oraz podmiotów, o których mowa w art. 32
ust. 2, w zakresie:
1) prowadzenia dzia∏alnoÊci poÊrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy
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inwestycyjnych, tytu∏ów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych
z siedzibà w paƒstwach EEA oraz
funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych do OECD innym ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie lub paƒstwo
nale˝àce do EEA,
2) doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów
finansowych
— przy zapewnieniu zasad uczciwego
obrotu oraz w sposób nale˝ycie zabezpieczajàcy interesy klientów oraz
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia bezpieczeƒstwa i ciàg∏oÊci
prowadzonej dzia∏alnoÊci.”;
14) w art. 33:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. OÊwiadczenia woli zwiàzane z przystàpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, funduszu zagranicznym, funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibà
w paƒstwie nale˝àcym do EEA oraz funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibà
w paƒstwie nale˝àcym do OECD innym ni˝
paƒstwo cz∏onkowskie lub paƒstwo nale˝àce do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytu∏ów
uczestnictwa, mogà byç sk∏adane za poÊrednictwem osób fizycznych pozostajàcych
z towarzystwem lub podmiotem, o którym
mowa w art. 32 ust. 2, w stosunku zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze. Osoba fizyczna nie mo˝e przyjmowaç wp∏at na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytu∏ów uczestnictwa lub otrzymywaç i przekazywaç wyp∏at z tytu∏u ich odkupienia.”,
b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za szkody poniesione przez osoby nabywajàce lub odkupujàce jednostki uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego za poÊrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32
ust. 1 i 2, odpowiadajà solidarnie towarzystwo i ten podmiot, chyba ˝e szkoda jest wynikiem okolicznoÊci, za które podmiot ten
nie ponosi odpowiedzialnoÊci.”,
d) uchyla si´ ust. 4,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w ust. 3,
nie mo˝e byç wy∏àczona, ograniczona lub
w inny sposób zmieniona w drodze umowy.
Umowy wy∏àczajàce odpowiedzialnoÊç sà
niewa˝ne.”;
15) w art. 37 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli w przypadku, o którym mowa
w art. 144 ust. 6, pomimo prawid∏owo zwo∏a-
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nego zgromadzenia inwestorów nie zostanie
osiàgni´ta wymagana wi´kszoÊç, roczne
sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne po∏àczone sprawozdanie
finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszy zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.”;
16) w art. 42:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) legitymowaç si´ sta˝em pracy nie krótszym
ni˝ 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pe∏nieniem przez ten okres
funkcji w organach tych instytucji.”,
b) uchyla si´ ust. 4;
17) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci towarzystwa jest wy∏àcznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarzàdzanie nimi,
w tym poÊrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarzàdzanie zbiorczym portfelem papierów wartoÊciowych.
2. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo
mo˝e rozszerzyç przedmiot dzia∏alnoÊci o:
1) zarzàdzanie portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych;
2) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem ˝e towarzystwo jednoczeÊnie wystàpi∏o o zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której mowa w pkt 1, lub prowadzi takà dzia∏alnoÊç.
3. Towarzystwo bez zezwolenia Komisji
mo˝e rozszerzyç przedmiot dzia∏alnoÊci o:
1) poÊrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych
przez inne towarzystwa lub tytu∏ów
uczestnictwa funduszy zagranicznych;
2) pe∏nienie funkcji przedstawiciela
funduszy zagranicznych, o którym
mowa w art. 253 ust. 2 pkt 6.
4. Towarzystwo jest obowiàzane zatrudniaç co najmniej:
1) dwóch doradców inwestycyjnych —
do wykonywania czynnoÊci zarzàdzania funduszami inwestycyjnymi,
zarzàdzania zbiorczym portfelem
papierów wartoÊciowych oraz zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, z zastrze˝eniem ust. 5;
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2) jednego doradc´ inwestycyjnego —
do wykonywania czynnoÊci doradztwa inwestycyjnego.
5. Towarzystwo nie musi zatrudniaç doradców inwestycyjnych, je˝eli zarzàdza wy∏àcznie funduszami, o których
mowa w art. 183 lub 196.
6. Wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci
towarzystwa nie mo˝e byç wykonywanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 2,
oraz zarzàdzanie zbiorczym portfelem
papierów wartoÊciowych.
7. O rozszerzeniu przedmiotu dzia∏alnoÊci,
o którym mowa w ust. 3, towarzystwo
niezw∏ocznie informuje Komisj´.”;
18) w art. 46:
a) w ust. 1:
— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) podmiotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
maklerskà w zakresie zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, lub innemu towarzystwu posiadajàcemu zezwolenie, o którym mowa
w art. 45 ust. 2 pkt 1,
2) podmiotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
maklerskà w zakresie zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, majàcemu siedzib´ w innym paƒstwie cz∏onkowskim,”,
— w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub
jego cz´Êci mogà byç nabywane papiery
wartoÊciowe i instrumenty rynku pieni´˝nego zgodnie z ustawà i statutem funduszu,”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Towarzystwo zarzàdzajàce funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 183,
mo˝e, na podstawie umowy, zleciç zarzàdzanie ca∏oÊcià lub cz´Êcià portfela inwestycyjnego obejmujàcego pul´ wierzytelnoÊci lub sekurytyzowane wierzytelnoÊci
podmiotowi, o którym mowa w art. 192.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Towarzystwo zarzàdzajàce funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, mo˝e
równie˝, na podstawie umowy, zleciç zarzàdzanie portfelem inwestycyjnym funduszu
lub jego cz´Êcià wyspecjalizowanym podmiotom innym ni˝ podmioty, o których mowa w ust. 1, o ile podmioty te lub osoby kierujàce ich dzia∏alnoÊcià posiadajà doÊwiadczenie w tym zakresie.”;
d) ust. 6—8 otrzymujà brzmienie:
„6. Zawarcie przez towarzystwo umów, o których
mowa w ust. 1, 2, 2a i 3, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialnoÊci wobec uczestników
funduszu, okreÊlonej w art. 64 ust. 1.
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7. Za szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienale˝ytym wykonaniem umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 3, towarzystwo
odpowiada wobec uczestników funduszu
solidarnie z podmiotem, z którym zawar∏o
umow´, chyba ˝e szkoda jest wynikiem okolicznoÊci, za które podmiot ten nie ponosi
odpowiedzialnoÊci.
8. Przepisu art. 45 ust. 4 pkt 1 nie stosuje si´,
w przypadku gdy na podstawie umowy lub
umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a i 3, towarzystwo zleci∏o zarzàdzanie ca∏oÊcià portfeli inwestycyjnych wszystkich zarzàdzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych
oraz nie wykonuje czynnoÊci zarzàdzania
zbiorczym portfelem papierów wartoÊciowych i zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych.”;
19) art. 47 i 48 otrzymujà brzmienie:
„Art. 47. 1. Towarzystwo, wykonujàc dzia∏alnoÊç
w zakresie zarzàdzania portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, nie mo˝e inwestowaç przekazanych do zarzàdzania Êrodków klientów
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, którymi towarzystwo zarzàdza,
chyba ˝e umowa z klientem stanowi
inaczej.
2. Towarzystwo wycenia aktywa wchodzàce w sk∏ad przekazanego do zarzàdzania portfela, o którym mowa
w ust. 1, zgodnie z przepisami okreÊlajàcymi zasady i metody dokonywania
wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba ˝e umowa z klientem
stanowi inaczej.
3. Towarzystwo, wykonujàc dzia∏alnoÊç,
o której mowa w ust. 1, jest obowiàzane do prowadzenia odr´bnej ewidencji
zawartych transakcji.
4. Towarzystwo, które prowadzi dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, podlega
obowiàzkowi uczestnictwa w systemie
rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak
dom maklerski prowadzàcy dzia∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie doradztwa
inwestycyjnego albo zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden
lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych. Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiàzkowym systemie rekompensat stosuje
si´ odpowiednio.
5. Towarzystwo wykonujàce dzia∏alnoÊç
w zakresie doradztwa inwestycyjnego
lub zarzàdzania portfelami, w sk∏ad
których wchodzi jeden lub wi´ksza
liczba instrumentów finansowych, jest
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obowiàzane stosowaç w prowadzonej
dzia∏alnoÊci rozwiàzania techniczne
i organizacyjne zapewniajàce bezpieczeƒstwo i ciàg∏oÊç Êwiadczonych
us∏ug oraz ochron´ najlepiej poj´tego
interesu klientów, w szczególnoÊci posiadaç system nadzoru wewn´trznego, system zarzàdzania ryzykiem oraz
system audytu wewn´trznego.
6. W zakresie powierzenia przez towarzystwo wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prowadzonà przez towarzystwo
dzia∏alnoÊcià w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden
lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, innym podmiotom stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 81a—81g
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb i warunki post´powania towarzystw funduszy inwestycyjnych
wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub
zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych,
w zakresie Êwiadczenia us∏ug, promowania Êwiadczonych us∏ug oraz
kontaktów z potencjalnymi klientami,
2) tryb, warunki i szczegó∏owy zakres
dzia∏ania w towarzystwie wykonujàcym czynnoÊci, o których mowa
w pkt 1, systemu nadzoru zgodnoÊci
z prawem dzia∏alnoÊci towarzystwa,
systemu zarzàdzania ryzykiem oraz
audytu wewn´trznego,
3) warunki techniczne i organizacyjne
prowadzenia przez towarzystwo
dzia∏alnoÊci, o których mowa w pkt 1
— w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów
wartoÊciowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje us∏ugi doradztwa inwestycyjnego lub zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych.
Art. 48. 1. W towarzystwie, z wyjàtkiem towarzystwa zarzàdzajàcego wy∏àcznie funduszami, o których mowa w art. 196, które emitujà niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, dzia∏a kontrola wewn´trzna, która sprawdza legalnoÊç i prawid∏owoÊç wykonywanej przez towarzystwo dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania funduszami inwestycyjnymi, poÊrednictwa w zbywaniu i odkupywa-
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niu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytu∏ów uczestnictwa funduszy zagranicznych, zarzàdzania zbiorczym portfelem papierów
wartoÊciowych, zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub
pe∏nienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, oraz prawid∏owoÊç sprawozdaƒ i informacji sporzàdzanych przez towarzystwo i zarzàdzane przez nie fundusze inwestycyjne.
2. Cz∏onkowie zarzàdu, rady nadzorczej
towarzystwa, pracownicy towarzystwa
oraz inne osoby fizyczne pozostajàce
z towarzystwem w stosunku zlecenia
albo innym stosunku o podobnym
charakterze, które majà dost´p do informacji dotyczàcych obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do
portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje us∏ugi doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden
lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, sà obowiàzani, przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci inwestycyjnej na
w∏asny rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymania si´ od
zawierania transakcji, które mog∏yby
powodowaç wystàpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym
lub interesami klientów, dla których
towarzystwo wykonuje us∏ugi doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania
portfelami, w sk∏ad których wchodzi
jeden lub wi´ksza liczba instrumentów
finansowych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb, warunki i szczegó∏owy zakres
dzia∏ania kontroli wewn´trznej w towarzystwie,
2) sposób prowadzenia ewidencji zawartych transakcji przez fundusze
inwestycyjne oraz transakcji zawartych na rachunek w∏asny towarzystwa lub zbiorczego portfela papierów wartoÊciowych,
3) sposoby zapobiegania wyst´powaniu konfliktów interesów, w tym zasady zawierania transakcji przez
pracowników, cz∏onków zarzàdu
oraz rady nadzorczej towarzystwa
albo przez inne osoby fizyczne pozostajàce z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku
o podobnym charakterze, które majà dost´p do informacji dotyczàcych
obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów
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nabywanych do portfeli klientów,
dla których towarzystwo wykonuje
us∏ugi doradztwa inwestycyjnego
albo zarzàdzania portfelami, w sk∏ad
których wchodzi jeden lub wi´ksza
liczba instrumentów finansowych,
4) sposób dokumentowania êróde∏ b´dàcych podstawà decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych
noÊników informacji zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià funduszy inwestycyjnych i towarzystwa
— w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów
wartoÊciowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje us∏ugi doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których
wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych.”;
20) w art. 49:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli towarzystwo wykonuje dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1, kapita∏
poczàtkowy ulega zwi´kszeniu do wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci 730 000 euro przy
zastosowaniu Êredniego kursu og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ z∏o˝enia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1.”,
b) uchyla si´ ust. 2a;
21) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51. 1. Towarzystwo, które prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie zarzàdzania portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, jest obowiàzane do spe∏niania
wymogów kapita∏owych uwzgl´dniajàcych ryzyko zwiàzane z tà dzia∏alnoÊcià.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, zakres i zasady ustalania wymogów kapita∏owych dla towarzystw zarzàdzajàcych portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych oraz tryb, form´, zakres i terminy
dostarczania informacji ujawnianych
przez towarzystwa w zwiàzku z wyznaczaniem wymogów kapita∏owych,
w celu umo˝liwienia Komisji wykonywania nadzoru nad sytuacjà finansowà towarzystw oraz ochrony interesów klientów, dla których towarzystwo
wykonuje us∏ugi zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, w szczególnoÊci przez okreÊlenie rodzajów ryzyk zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà towarzystwa.”;
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22) w art. 54:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. BezpoÊrednie lub poÊrednie nabycie lub obj´cie akcji towarzystwa w liczbie, która spowoduje osiàgni´cie lub przekroczenie 10 %,
20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby g∏osów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa lub udzia∏u w kapitale zak∏adowym, wymaga zawiadomienia Komisji, przy
czym posiadanie akcji towarzystwa przez
podmiot zale˝ny uwa˝a si´ za ich posiadanie przez podmiot dominujàcy.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji towarzystwa zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, dokonuje podmiot dominujàcy w grupie kapita∏owej
oraz podmiot zamierzajàcy dokonaç czynnoÊci prawnej, której skutkiem b´dzie bezpoÊrednie lub poÊrednie nabycie lub obj´cie akcji towarzystwa.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przez poÊrednie nabycie lub obj´cie akcji towarzystwa rozumie si´ nabycie lub obj´cie
akcji lub udzia∏ów podmiotu posiadajàcego
w sposób poÊredni lub bezpoÊredni akcje
towarzystwa, je˝eli w wyniku nabycia lub
obj´cia dojdzie do osiàgni´cia lub przekroczenia 50 % ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub 50 % udzia∏u
w kapitale zak∏adowym tego podmiotu oraz
nabycie lub obj´cie akcji towarzystwa przez
podmiot bezpoÊrednio lub poÊrednio zale˝ny.”,
d) uchyla si´ ust. 3,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisji przys∏uguje prawo zg∏oszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia lub obj´cia akcji towarzystwa w terminie 3 miesi´cy
od dnia zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1. W przypadku niezg∏oszenia sprzeciwu, Komisja mo˝e wyznaczyç termin, w którym nabycie lub obj´cie akcji towarzystwa
mo˝e zostaç dokonane.”,
f) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Termin, o którym mowa w ust. 4, biegnie
od dnia z∏o˝enia wszystkich wymaganych
dokumentów, informacji i oÊwiadczeƒ,
o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2.”,
g) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W przypadku poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji towarzystwa zgoda na nabycie
lub obj´cie akcji towarzystwa, o której mowa w ust. 7, obejmuje tak˝e podmioty zale˝ne od podmiotu dominujàcego w grupie
kapita∏owej, które poÊrednio naby∏y lub
obj´∏y akcje towarzystwa, z wyjàtkiem podmiotu zamierzajàcego dokonaç czynnoÊci
prawnej, której skutkiem b´dzie bezpoÊrednie lub poÊrednie nabycie lub obj´cie
akcji towarzystwa.”,
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h) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wykonywanie prawa g∏osu z akcji towarzystwa nabytych lub obj´tych bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed up∏ywem terminu, o którym
mowa w ust. 4, pomimo zg∏oszenia przez
Komisj´ sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisj´ terminu, w którym nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zostaç
dokonane, jest bezskuteczne.”,
i) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. W przypadku poÊredniego nabycia lub obj´cia akcji towarzystwa bezskutecznoÊç prawa
g∏osu z akcji, o których mowa w ust. 8, dotyczy tak˝e akcji posiadanych przez podmioty
zale˝ne od podmiotu, który poÊrednio naby∏
lub objà∏ akcje towarzystwa bez zawiadomienia Komisji, po dokonaniu zawiadomienia, lecz przed up∏ywem terminu, o którym
mowa w ust. 4, pomimo zg∏oszenia przez
Komisj´ sprzeciwu lub z naruszeniem wyznaczonego przez Komisj´ terminu, w którym nabycie lub obj´cie akcji mo˝e zostaç
dokonane.”;
23) w art. 55:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
zawiera:”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) oÊwiadczenia o êródle pochodzenia Êrodków przeznaczonych na nabycie lub obj´cie akcji towarzystwa, ze wskazaniem, ˝e
Êrodki te nie pochodzà z po˝yczek, kredytów, emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych lub z nieudokumentowanych
êróde∏.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, sà niewystarczajàce do ustalenia wp∏ywu zawiadamiajàcego na zarzàdzanie towarzystwem, Komisja niezale˝nie
od spe∏nienia wymogów zawiadomienia,
okreÊlonych w ust. 1 i 2, mo˝e ˝àdaç przedstawienia innych danych dotyczàcych jego
sytuacji prawnej lub finansowej.”;
24) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli wp∏yw wywierany przez akcjonariusza
lub akcjonariuszy towarzystwa posiadajàcych
akcje reprezentujàce co najmniej 10 % ogólnej
liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udzia∏u w kapitale zak∏adowym
mo˝e okazaç si´ niekorzystny dla ostro˝nego
i stabilnego zarzàdzania przez towarzystwo
funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania
zasad uczciwego obrotu lub nale˝ytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy,
Komisja mo˝e zakazaç wykonywania prawa
g∏osu przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy na okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata. W takim
przypadku wykonywanie prawa g∏osu z akcji
jest bezskuteczne.”;
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25) art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. 1. Zawiadomienia Komisji wymaga bezpoÊrednie lub poÊrednie zbycie akcji
towarzystwa przez podmiot posiadajàcy akcje towarzystwa w liczbie uprawniajàcej do wykonywania co najmniej
10 %, 20 %, 33 % lub 50 % ogólnej
liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub stanowiàcej co
najmniej 10 %, 20 %, 33 % lub 50 %
udzia∏u w kapitale zak∏adowym, je˝eli
w wyniku tego zbycia podmiot ten b´dzie posiada∏ akcje w liczbie uprawniajàcej do wykonywania mniej ni˝ 10 %,
20 %, 33 % lub 50 % ogólnej liczby
g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub stanowiàcej mniej ni˝
10 %, 20 %, 33 % lub 50 % udzia∏u
w kapitale zak∏adowym, przy czym posiadanie akcji towarzystwa przez podmiot zale˝ny uwa˝a si´ za ich posiadanie przez podmiot dominujàcy.
2. Przez poÊrednie zbycie akcji towarzystwa rozumie si´ zbycie akcji lub
udzia∏ów podmiotu posiadajàcego
w sposób poÊredni lub bezpoÊredni
akcje towarzystwa, w liczbie uprawniajàcej do wykonywania co najmniej
50 % ogólnej liczby g∏osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiàcej
co najmniej 50 % udzia∏u w kapitale
zak∏adowym tego podmiotu, je˝eli
w wyniku zbycia liczba akcji lub udzia∏ów posiadanych w tym podmiocie b´dzie uprawnia∏a do wykonywania
mniej ni˝ 50 % ogólnej liczby g∏osów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub
stanowi∏a mniej ni˝ 50 % udzia∏u
w kapitale zak∏adowym tego podmiotu
oraz zbycie akcji towarzystwa przez
podmiot bezpoÊrednio lub poÊrednio
zale˝ny.
3. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera w szczególnoÊci
wskazanie liczby akcji, które majà zostaç zbyte, ich udzia∏ w kapitale zak∏adowym, liczb´ g∏osów, jakà zbywca
osiàgnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku zbycia, oraz
wskazanie osób nabywajàcych akcje.
4. Zawiadomienie dokonywane jest nie
póêniej ni˝ na 2 tygodnie przed planowanym zbyciem akcji.
5. Zawiadomienie Komisji o planowanym
zbyciu akcji towarzystwa nie wy∏àcza
obowiàzku dokonania zawiadomienia,
o którym mowa w art. 54 ust. 1.”;
26) w art. 58 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dane osobowe cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich kwalifikacji i doÊwiadczeƒ zawodowych oraz in-
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formacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze
wskazaniem dwóch cz∏onków zarzàdu, którzy spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 42
ust. 3;”,
b) pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:
„9) w przypadku akcjonariuszy b´dàcych osobami fizycznymi, posiadajàcych co najmniej
10 % ogólnej liczby g∏osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udzia∏u w kapitale zak∏adowym
wnioskodawcy — dane osobowe tych osób,
informacje o dotychczasowym przebiegu
pracy zawodowej lub wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej;
10) w przypadku akcjonariuszy b´dàcych osobami prawnymi, posiadajàcych co najmniej
10 % ogólnej liczby g∏osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udzia∏u w kapitale zak∏adowym
wnioskodawcy — informacj´ na temat wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinià
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych i raportem z badania,
je˝eli badanie jest wymagane przepisami
prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania — inne dokumenty i informacje
przedstawiajàce rzetelnie ich aktualnà sytuacj´ finansowà;”,
c) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:
„10a) w przypadku akcjonariuszy b´dàcych jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej, posiadajàcych
co najmniej 10 % ogólnej liczby g∏osów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
lub co najmniej 10 % udzia∏u w kapitale
zak∏adowym wnioskodawcy — informacj´ na temat wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie
finansowe wraz z opinià podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych i raportem z badania, je˝eli
badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania — inne dokumenty i informacje
przedstawiajàce rzetelnie ich aktualnà
sytuacj´ finansowà;”,
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) informacje o podmiotach dominujàcych
i zale˝nych wobec akcjonariuszy posiadajàcych co najmniej 10 % ogólnej liczby
g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10 % udzia∏u w kapitale zak∏adowym wnioskodawcy, obejmujàce wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej;”;
27) w art. 60:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Do wniosku o udzielenie zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zarzàdzanie portfe-
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lami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, towarzystwo za∏àcza:”,
b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) kopi´ umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zarzàdzanie portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów WartoÊciowych Spó∏kà
Akcyjnà.”;
28) w art. 61:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja wydaje zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci przez towarzystwo oraz na
utworzenie funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 58.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja mo˝e odmówiç wydania zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci przez towarzystwo, w przypadku gdy:
1) wniosek lub za∏àczone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1
pkt 1—12, nie sà zgodne pod wzgl´dem
treÊci z przepisami prawa lub ze stanem
faktycznym;
2) wnioskodawca lub osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4—7, mogà wykonywaç dzia∏alnoÊç z naruszeniem zasad
uczciwego obrotu lub w sposób nienale˝ycie zabezpieczajàcy interesy uczestników funduszu, lub osoby wchodzàce
w sk∏ad zarzàdu towarzystwa nie spe∏niajà wymogów, o których mowa w art. 42
ust. 2 lub 3, lub osoby wchodzàce w sk∏ad
rady nadzorczej towarzystwa nie spe∏niajà wymogów, o których mowa w art. 42
ust. 2 lub w art. 44 ust. 2;
3) wp∏yw osoby posiadajàcej bezpoÊrednio
lub poÊrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniajàcej co najmniej 10 % ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10 % udzia∏u w kapitale zak∏adowym móg∏by okazaç si´
niekorzystny dla ostro˝nego i stabilnego
zarzàdzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad
uczciwego obrotu lub nale˝ytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;
4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiàzaniach z innym podmiotem mog∏oby
uniemo˝liwiç Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub
gdy sprawowanie takiego nadzoru by∏oby utrudnione lub niemo˝liwe ze wzgl´du
na przepisy prawa obowiàzujàce w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu;
5) opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.”,
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c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

2) procedury umo˝liwiajàce monitorowanie i mierzenie w ka˝dym czasie
ryzyka zwiàzanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka
portfela inwestycyjnego funduszu,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
umów majàcych za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a tak˝e prawa majàtkowe,
o których mowa w art. 145 ust. 1
pkt 6 — z wyjàtkiem funduszu,
o którym mowa w art. 183 lub
art. 196, który emituje niepubliczne
certyfikaty inwestycyjne.

„6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na
utworzenie funduszu inwestycyjnego, je˝eli
osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5,
6 i 15, mogà wykonywaç swoje obowiàzki
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub
w sposób nienale˝ycie zabezpieczajàcy interesy uczestników funduszu inwestycyjnego
albo statut funduszu inwestycyjnego lub
umowa z depozytariuszem nie uwzgl´dnia
nale˝ycie interesów uczestników funduszu
lub statut funduszu zawiera postanowienia
uniemo˝liwiajàce
zbywanie
jednostek
uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Komisja mo˝e udzieliç zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci przez towarzystwo.”,

2. Procedury, o których mowa w ust. 1,
towarzystwo przekazuje depozytariuszowi funduszu inwestycyjnego.”;

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wydajàc zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.”;
29) art. 62 otrzymuje brzmienie:
„Art. 62. 1. Komisja wydaje zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zarzàdzanie
portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 60.
2. Komisja odmawia wydania zezwolenia
na wykonywanie przez towarzystwo
dzia∏alnoÊci doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych, je˝eli wniosek lub za∏àczone do
niego dokumenty nie sà zgodne
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym, lub towarzystwo mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób
nienale˝ycie zabezpieczajàcy interesy
klientów lub uczestników zarzàdzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.”;
30) uchyla si´ art. 63;
31) w art. 65 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2
i 3, towarzystwo nie mo˝e byç jedynym
uczestnikiem funduszu inwestycyjnego d∏u˝ej ni˝ przez okres 6 miesi´cy.”;
32) po art. 65 dodaje si´ art. 65a w brzmieniu:
„Art. 65a. 1. Towarzystwo jest obowiàzane opracowaç i wdro˝yç:
1) szczegó∏owe procedury podejmowania
decyzji
inwestycyjnych
w procesie zarzàdzania portfelem
inwestycyjnym funduszu — z wyjàtkiem funduszu, o którym mowa
w art. 183 lub art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, oraz

33) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. Zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci
przez towarzystwo wygasa z chwilà og∏oszenia upad∏oÊci towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji albo gdy towarzystwo
przez 12 miesi´cy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarzàdzania funduszem inwestycyjnym.”;
34) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przej´cie zarzàdzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. Towarzystwo przejmujàce zarzàdzanie wst´puje
w prawa i obowiàzki organu funduszu z chwilà wejÊcia w ˝ycie zmian statutu w zakresie,
o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.”;
35) w art. 69 w ust. 1:
a) pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których
wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych,
4) doradztwa inwestycyjnego,”,
b) zdanie po tiret otrzymuje brzmienie:
„— przez pi´ç lat od zakoƒczenia roku, w którym sporzàdzono dany dokument lub inny noÊnik informacji, chyba ˝e odr´bne przepisy wymagajà ich d∏u˝szego przechowywania.”;
36) w art. 70:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Towarzystwa, a tak˝e domy maklerskie prowadzàce dzia∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie
doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania
portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden
lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych, w liczbie co najmniej 10, mogà utworzyç, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach, izb´ gospodarczà o nazwie
„Izba Zarzàdzajàcych Funduszami i Aktywami”, zwanà dalej „izbà”.”,
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b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) reprezentowanie towarzystw, a tak˝e domów maklerskich prowadzàcych dzia∏alnoÊç wy∏àcznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza
liczba instrumentów finansowych w odpowiednich organizacjach mi´dzynarodowych.”;
37) w art. 84 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z cz´stotliwoÊcià
okreÊlonà w prospekcie informacyjnym funduszu, nie rzadziej jednak ni˝ raz na 7 dni.
2. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego mo˝e okreÊlaç wartoÊç aktywów netto,
po której przekroczeniu fundusz mo˝e zawiesiç zbywanie jednostek uczestnictwa. W takim
przypadku statut funduszu okreÊli warunki
wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa.”;
38) w art. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Fundusz niezw∏ocznie dokonuje wyp∏aty kwoty, o której mowa w ust. 2, w sposób okreÊlony w prospekcie informacyjnym funduszu.”;
39) w art. 90 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:
„Prospekt informacyjny funduszu okreÊla terminy,
w jakich najpóêniej nastàpi:”;
40) w art. 93:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrze˝eniem ust. 2, 4—7, art. 94 i 94a oraz art. 101,
mo˝e lokowaç aktywa funduszu wy∏àcznie w:”,
— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) papiery wartoÊciowe emitowane, por´czone lub gwarantowane przez Skarb
Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartoÊciowe i instrumenty rynku
pieni´˝nego dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w paƒstwie
cz∏onkowskim, a tak˝e na rynku zorganizowanym nieb´dàcym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
innym paƒstwie cz∏onkowskim oraz na
rynku zorganizowanym w paƒstwie nale˝àcym do OECD innym ni˝ Rzeczpospolita Polska i paƒstwo cz∏onkowskie, pod
warunkiem, ˝e statut funduszu wskazuje
ten rynek;
2) papiery wartoÊciowe i instrumenty rynku
pieni´˝nego b´dàce przedmiotem oferty
publicznej, je˝eli warunki emisji lub
pierwszej oferty publicznej zak∏adajà z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do obrotu,
o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopusz-
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czenie do tego obrotu jest zapewnione
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ rok od dnia,
w którym po raz pierwszy nastàpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem ˝e statut funduszu
przewiduje dokonywanie takich lokat;”,
— w pkt 4 w lit. d tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„— zajmuje si´ finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim, albo finansowaniem mechanizmów przekszta∏cania d∏ugu w papiery wartoÊciowe z wykorzystaniem bankowych narz´dzi zapewnienia
p∏ynnoÊci;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lokowanie w papiery wartoÊciowe lub instrumenty rynku pieni´˝nego b´dàce przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym,
oraz w papiery wartoÊciowe i instrumenty
rynku pieni´˝nego, których dopuszczenie do
takiego obrotu jest zapewnione, w paƒstwie
innym ni˝ Rzeczpospolita Polska, paƒstwo
cz∏onkowskie lub paƒstwo nale˝àce do
OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na
dokonywanie lokat na okreÊlonej gie∏dzie
lub rynku.”,
c) dodaje si´ ust. 4—8 w brzmieniu:
„4. Papiery wartoÊciowe, o których mowa
w ust. 1, powinny spe∏niaç nast´pujàce kryteria:
1) potencjalna strata funduszu wynikajàca
z lokaty w papier wartoÊciowy jest ograniczona do zap∏aconej za niego ceny;
2) sà zbywalne bez ograniczeƒ oraz ich p∏ynnoÊç pozwala na wype∏nienie przez fundusz wymogu zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa na ˝àdanie uczestnika
funduszu;
3) jest mo˝liwa ich wiarygodna wycena
w oparciu o:
a) dok∏adnà, wiarygodnà i regularnie
ustalanà cen´ rynkowà lub cen´ ustalanà przez niezale˝ny od emitenta system wyceny — w przypadku papierów
wartoÊciowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) informacje regularnie dostarczane od
emitenta lub ustalone na podstawie
wiarygodnych badaƒ inwestycyjnych
— w przypadku papierów wartoÊciowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
4) informacje na ich temat sà dost´pne:
a) uczestnikom rynku, w sposób regularny, dok∏adny i wyczerpujàcy — w przypadku papierów wartoÊciowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) funduszowi, w sposób regularny i dok∏adny — w przypadku papierów wartoÊciowych, o których mowa w ust. 1
pkt 5;
5) ich nabycie jest zgodne z celami inwestycyjnymi i politykà inwestycyjnà funduszu;
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6) wynikajàce z nich ryzyko inwestycyjne
jest nale˝ycie uwzgl´dnione w procesie
zarzàdzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu.
5. Je˝eli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, papiery wartoÊciowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje
si´ za spe∏niajàce kryteria okreÊlone w ust. 4
pkt 2.
6. Certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartoÊciowe emitowane przez inne instytucje
wspólnego inwestowania typu zamkni´tego
powinny spe∏niaç kryteria okreÊlone
w ust. 4 oraz nast´pujàce kryteria:
1) w przypadku papierów wartoÊciowych
emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowania typu zamkni´tego, dzia∏ajàce w formie spó∏ek inwestycyjnych lub
funduszy powierniczych:
a) instytucje te podlegajà zasadom ∏adu
korporacyjnego stosowanego w odniesieniu do spó∏ek,
b) w przypadku gdy zarzàdzanie portfelem inwestycyjnym instytucji zostanie
zlecone innemu podmiotowi, podmiot
ten podlega, w∏aÊciwym ze wzgl´du na
siedzib´,
przepisom
dotyczàcym
ochrony interesów inwestorów;
2) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych
oraz tytu∏ów uczestnictwa emitowanych
przez instytucje wspólnego inwestowania
typu zamkni´tego, inne ni˝ spó∏ki inwestycyjne lub fundusze powiernicze:
a) instytucje te podlegajà zasadom ∏adu
korporacyjnego równowa˝nym do stosowanych w odniesieniu do spó∏ek,
b) sà zarzàdzane przez podmiot podlegajàcy regulacjom dotyczàcym ochrony
interesów inwestorów.
7. Je˝eli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, certyfikaty inwestycyjne uznaje si´ za spe∏niajàce kryteria
okreÊlone w ust. 6 pkt 2.
8. Papiery wartoÊciowe, których wartoÊç lub
cena rynkowa jest oparta lub powiàzana
z wartoÊcià lub cenà rynkowà innych praw
majàtkowych, powinny spe∏niaç kryteria
okreÊlone w ust. 4. Prawami majàtkowymi,
na których wartoÊci lub cenie rynkowej sà
oparte lub z których wartoÊcià lub cenà rynkowà sà powiàzane papiery wartoÊciowe,
mogà byç równie˝ prawa majàtkowe niewymienione w ust. 1.”;
41) po art. 93 dodaje si´ art. 93a w brzmieniu:
„Art. 93a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty mo˝e
nabywaç instrumenty rynku pieni´˝nego, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, o ile istnieje mo˝liwoÊç
ustalenia w ka˝dym czasie ich wiarygodnej wartoÊci w oparciu o wartoÊç
godziwà lub skorygowanà cen´ nabycia, o których mowa w przepisach
dotyczàcych rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.
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2. Je˝eli z informacji posiadanych przez
fundusz nie wynika inaczej, przyjmuje
si´, ˝e instrumenty rynku pieni´˝nego, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 1, spe∏niajà kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 21 zdanie po tiret, oraz
kryteria, o których mowa w ust. 1.
3. Uznaje si´, ˝e instrumenty rynku pieni´˝nego lub ich emitent spe∏niajà
kryterium podlegania regulacjom
majàcym na celu ochron´ inwestorów i ich oszcz´dnoÊci, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4, w przypadku
gdy:
1) instrumenty te sà zbywalne bez
ograniczeƒ;
2) sà dost´pne odpowiednie informacje na ich temat, w tym informacje
umo˝liwiajàce w∏aÊciwà ocen´ ryzyka kredytowego zwiàzanego z inwestycjami w takie instrumenty.
4. Za odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uznaje si´:
1) w przypadku instrumentów rynku
pieni´˝nego, o których mowa
w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. c i d, oraz
instrumentów rynku pieni´˝nego
emitowanych przez w∏aÊciwe regionalne lub lokalne w∏adze
publiczne paƒstwa cz∏onkowskiego albo przez organizacj´ mi´dzynarodowà, a które nie sà por´czone lub gwarantowane przez Skarb
Paƒstwa, paƒstwo cz∏onkowskie
albo w przypadku paƒstwa federalnego b´dàcego paƒstwem cz∏onkowskim — przez jednego z cz∏onków federacji:
a) informacje o emisji lub programie emisji, a tak˝e o sytuacji
prawnej i finansowej emitenta
przed emisjà instrumentu rynku
pieni´˝nego, które podlegajà
aktualizacji w sposób regularny
oraz w ka˝dym przypadku, gdy
ma miejsce znaczàce zdarzenie,
oraz które sà sprawdzane przez
wyspecjalizowany i niezale˝ny
od emitenta podmiot, oraz
b) dost´pne wiarygodne dane iloÊciowe dotyczàce emisji lub
programu emisji;
2) w przypadku instrumentów rynku
pieni´˝nego, o których mowa
w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b:
a) informacje o emisji lub programie emisji lub o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed
emisjà instrumentu rynku pieni´˝nego, które podlegajà aktualizacji w sposób regularny oraz
w ka˝dym przypadku, gdy ma
miejsce znaczàce zdarzenie,
oraz
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b) dost´pne wiarygodne dane iloÊciowe dotyczàce emisji lub
programu emisji lub inne dane
umo˝liwiajàce w∏aÊciwà ocen´
ryzyka kredytowego zwiàzanego z inwestycjami w takie instrumenty;
3) w przypadku instrumentów rynku
pieni´˝nego, o których mowa
w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. a, z wyjàtkiem instrumentów emitowanych
przez Narodowy Bank Polski, bank
centralny paƒstwa cz∏onkowskiego
albo przez Europejski Bank Centralny oraz instrumentów rynku
pieni´˝nego, o których mowa
w pkt 1 — informacje o emisji lub
programie emisji lub informacje
o sytuacji prawnej i finansowej
emitenta przed emisjà instrumentu
rynku pieni´˝nego.
5. Za podmiot, o którym mowa w art. 93
ust. 1 pkt 4 lit. b, podlegajàcy i stosujàcy si´ do zasad, które sà co najmniej tak rygorystyczne jak okreÊlone
prawem wspólnotowym, uznaje si´
podmiot, który:
1) ma swojà siedzib´ w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii,
Japonii, Kanadzie albo w paƒstwie
nale˝àcym do EEA lub
2) posiada rating przynajmniej na poziomie inwestycyjnym, lub
3) na podstawie szczegó∏owej analizy
mo˝na wykazaç, ˝e regu∏y ostro˝noÊci stosowane w odniesieniu do
tego podmiotu sà co najmniej tak
rygorystyczne, jak ustanowione
przez prawo wspólnotowe.
6. Przez mechanizm przekszta∏cania d∏ugu w papiery wartoÊciowe, o którym
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret
czwarte, rozumie si´ ustanowione celem realizacji operacji przekszta∏cenia
d∏ugu w papiery wartoÊciowe spó∏ki,
fundusze powiernicze lub inne instytucje wspólnego inwestowania.
7. Przez bankowe narz´dzia zapewnienia p∏ynnoÊci, o których mowa
w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie si´ czynnoÊci bankowe
Êwiadczone przez bank krajowy, instytucj´ kredytowà albo bank zagraniczny spe∏niajàcy kryteria, o których
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b.”;
42) w art. 94:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz inwestycyjny otwarty mo˝e zawieraç umowy majàce za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w paƒstwie cz∏onkow-
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skim, a tak˝e na rynku zorganizowanym nieb´dàcym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym paƒstwie
cz∏onkowskim oraz na rynku zorganizowanym w paƒstwie nale˝àcym do OECD innym
ni˝ Rzeczpospolita Polska i paƒstwo cz∏onkowskie, pod warunkiem ˝e statut funduszu
wskazuje ten rynek, oraz umowy majàce za
przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Fundusz inwestycyjny otwarty mo˝e zawieraç umowy, o których mowa w ust. 1,
pod warunkiem, ˝e:
1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym funduszu, okreÊlonym
w statucie funduszu;
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarzàdzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka
inwestycyjnego zwiàzanego ze zmianà:
a) kursów, cen lub wartoÊci papierów
wartoÊciowych i instrumentów rynku
pieni´˝nego posiadanych przez fundusz albo papierów wartoÊciowych
i instrumentów rynku pieni´˝nego,
które fundusz zamierza nabyç w przysz∏oÊci, w tym umowa pozwala na
przeniesienie ryzyka kredytowego
zwiàzanego z tymi instrumentami
finansowymi,
b) kursów walut w zwiàzku z lokatami
funduszu,
c) wysokoÊci
stóp
procentowych
w zwiàzku z lokatami w depozyty,
d∏u˝ne papiery wartoÊciowe i instrumenty rynku pieni´˝nego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bie˝àcych zobowiàzaƒ funduszu;
3) baz´ instrumentów pochodnych, w tym
niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych, stanowià instrumenty
finansowe, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
4) wykonanie nastàpi przez dostaw´ instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieni´˝ne.”,
c) uchyla si´ ust. 2,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ w przypadku
instrumentów pochodnych, których baz´
stanowià indeksy.”,
e) uchyla si´ ust. 6,
f) w ust. 7 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) warunki, jakie muszà spe∏niaç indeksy stanowiàce baz´ instrumentów pochodnych,
w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych”;
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43) po art. 94 dodaje si´ art. 94a w brzmieniu:

nych i bankach hipotecznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z póên. zm.4)) lub

„Art. 94a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty mo˝e
nabywaç papiery wartoÊciowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem ˝e papiery te
spe∏niajà kryteria, o których mowa
w art. 93 ust. 4, a wbudowany instrument pochodny:

2) d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane
przez jednà instytucj´ kredytowà, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu
majàcemu na celu ochron´ posiadaczy tych
papierów wartoÊciowych, pod warunkiem,
˝e kwoty uzyskane z emisji tych papierów
wartoÊciowych sà inwestowane przez emitenta w aktywa, które w ca∏ym okresie do
dnia wykupu zapewniajà spe∏nienie wszystkich Êwiadczeƒ pieni´˝nych wynikajàcych
z tych papierów wartoÊciowych oraz w przypadku niewyp∏acalnoÊci emitenta zapewniajà pierwszeƒstwo w odzyskaniu wszystkich Êwiadczeƒ pieni´˝nych wynikajàcych
z tych papierów wartoÊciowych.

1) mo˝e wp∏ywaç na cz´Êç bàdê na
wszystkie przep∏ywy pieni´˝ne,
wynikajàce z papieru wartoÊciowego funkcjonujàcego jako umowa
zasadnicza, zgodnie ze zmianami
stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów
lub innych czynników, i tym samym funkcjonowaç jak samodzielny instrument pochodny;
2) nie jest ÊciÊle powiàzany ryzykiem
i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi
umowy zasadniczej;

2. Suma lokat w papiery wartoÊciowe, o których
mowa w ust. 1, nie mo˝e przekraczaç 80 %
wartoÊci aktywów funduszu.”;
46) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty nale˝àce do grupy kapita∏owej w rozumieniu ustawy o rachunkowoÊci, dla której
jest sporzàdzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje si´, do celu stosowania
limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.”;

3) ma znaczàcy wp∏yw na profil ryzyka oraz wycen´ papierów wartoÊciowych.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty mo˝e
nabywaç instrumenty rynku pieni´˝nego z wbudowanym instrumentem
pochodnym, pod warunkiem, ˝e instrumenty te spe∏niajà kryteria okreÊlone w art. 93a, a wbudowany instrument pochodny spe∏nia odpowiednio
kryteria, o których mowa w ust. 1.
3. Instrumenty finansowe, w przypadku
których wbudowany instrument pochodny mo˝e zostaç równie˝ zbyty
przez wy∏àczenie z umowy zasadniczej, nie sà uznawane za papiery wartoÊciowe lub instrumenty rynku pieni´˝nego z wbudowanym instrumentem pochodnym. W takim przypadku
wbudowany instrument pochodny
jest traktowany jako odr´bny instrument pochodny.
4. Je˝eli papier wartoÊciowy lub instrument rynku pieni´˝nego zawiera
wbudowany instrument pochodny,
wartoÊç wbudowanego instrumentu
pochodnego uwzgl´dnia si´ przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.”;
44) uchyla si´ art. 95;
45) w art. 97 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrze˝eniem ust. 2—4, nie mo˝e lokowaç wi´cej ni˝
25 % wartoÊci aktywów funduszu w:
1) listy zastawne wyemitowane przez jeden
bank hipoteczny w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastaw-
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47) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz inwestycyjny otwarty mo˝e lokowaç
do 20 % wartoÊci aktywów w akcje lub d∏u˝ne
papiery wartoÊciowe wyemitowane przez ten
sam podmiot, je˝eli, zgodnie z politykà inwestycyjnà okreÊlonà w statucie, fundusz b´dzie
odzwierciedla∏ sk∏ad uznanego indeksu akcji
lub d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, w tym
przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.”;
48) w art. 100 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiàzany
dokonywaç lokat w papiery wartoÊciowe co
najmniej szeÊciu ró˝nych emisji, z tym ˝e wartoÊç lokaty w papiery ˝adnej z tych emisji nie
mo˝e przekraczaç 30 % wartoÊci aktywów funduszu.”;
49) w art. 101 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Fundusz inwestycyjny otwarty, który lokuje
powy˝ej 50 % swoich aktywów w jednostki
uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytu∏y uczestnictwa, o których mowa w ust. 4,
ma obowiàzek ujawniç maksymalny poziom
wynagrodzenia za zarzàdzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucjà wspólnego inwestowania,
o których mowa w ust. 4, w prospekcie informacyjnym oraz w rocznym i pó∏rocznym sprawozdaniu finansowym, po∏àczonym sprawozdaniu finansowym funduszu z wydzielonymi
subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy.”;
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
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50) w art. 102:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz inwestycyjny otwarty mo˝e udzielaç innym podmiotom po˝yczek, których
przedmiotem sà zdematerializowane papiery wartoÊciowe:
1) przy udziale firm inwestycyjnych oraz
banków powierniczych, o których mowa
w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub
2) w ramach systemu zabezpieczania p∏ynnoÊci rozliczeƒ na podstawie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi
prowadzonego przez:
a) Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych Spó∏ka Akcyjna,
b) spó∏k´, której Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych Spó∏ka Akcyjna
przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
c) izb´ rozliczeniowà, o której mowa
w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Po˝yczka, o której mowa w ust. 1, mo˝e zostaç udzielona pod warunkiem, ˝e:
1) fundusz otrzyma zabezpieczenie w Êrodkach pieni´˝nych, papierach wartoÊciowych lub prawach majàtkowych, w które
fundusz mo˝e lokowaç zgodnie z politykà inwestycyjnà okreÊlonà w statucie;
2) wartoÊç zabezpieczenia, wyceniona wed∏ug metody przyj´tej przez fundusz dla
wyceny aktywów funduszu, b´dzie co
najmniej równa wartoÊci po˝yczonych
papierów wartoÊciowych w ka˝dym
dniu wyceny aktywów funduszu do dnia
zwrotu po˝yczonych papierów wartoÊciowych;
3) po˝yczka zostanie udzielona na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy;
4) zabezpieczenie mogàce byç przedmiotem zapisu na rachunkach funduszu b´dzie ewidencjonowane na rachunkach
funduszu, a zabezpieczenie niemogàce
byç przedmiotem zapisu na rachunkach
funduszu b´dzie udokumentowane
przez z∏o˝enie u depozytariusza prowadzàcego rejestr aktywów funduszu odpowiednich dokumentów potwierdzajàcych
ustanowienie
zabezpieczenia;
w przypadku po˝yczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia p∏ynnoÊci
rozliczeƒ zabezpieczenie b´dzie ewidencjonowane na zasadach okreÊlonych
w regulaminie, o którym mowa w:
a) art. 50 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi — w przypadku Krajowego Depozytu Papierów
WartoÊciowych Spó∏ka Akcyjna,
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b) art. 48 ust. 15 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi — w przypadku spó∏ki, której Krajowy Depozyt
Papierów WartoÊciowych Spó∏ka Akcyjna przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
c) art. 68d ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi — w przypadku izby rozliczeniowej, o której
mowa w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.”;
51) w art. 104 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Wykonywanie przez fundusze inwestycyjne
otwarte zarzàdzane przez to samo towarzystwo prawa g∏osu z papierów wartoÊciowych
powy˝ej progu, o którym mowa w ust. 7, jest
bezskuteczne.”;
52) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiàzany dostosowaç struktur´ portfela inwestycyjnego do wymagaƒ okreÊlonych w ustawie
oraz statucie funduszu w terminie 6 miesi´cy
od dnia rejestracji funduszu, a w przypadku
utworzenia nowego subfunduszu w funduszu
z wydzielonymi subfunduszami, fundusz ten
jest obowiàzany dostosowaç portfel inwestycyjny nowego subfunduszu do wymagaƒ
okreÊlonych w ustawie oraz statucie w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie zmian
statutu w zakresie utworzenia tego subfunduszu.”;
53) w art. 107:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokonywaç krótkiej sprzeda˝y rozumianej
jako technika inwestycyjna, która opiera si´
na za∏o˝eniu osiàgni´cia zysku w wyniku
spadku cen okreÊlonych papierów wartoÊciowych, instrumentów rynku pieni´˝nego,
instrumentów pochodnych lub tytu∏ów
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzeda˝y tych praw, o ile zosta∏y po˝yczone
w celu rozliczenia transakcji przez inwestora
lub przez podmiot realizujàcy na rachunek
inwestora zlecenie sprzeda˝y, albo nabyte
w tym celu przez jeden z tych podmiotów na
podstawie umowy lub umów zobowiàzujàcych zbywc´ do dokonania w przysz∏oÊci
odkupu od nabywcy takich samych praw,
do momentu wymagalnoÊci roszczenia
o zwrot sprzedanych w ten sposób praw;”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Fundusz inwestycyjny mo˝e dokonaç lokat,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub zawrzeç
umow´, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, je˝eli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy
jest w interesie uczestników funduszu i nie
spowoduje wystàpienia konfliktu interesów.”;
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54) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz niezw∏ocznie informuje Komisj´
o ka˝dym przypadku zastosowania przepisu
ust. 1 w stosunku do papierów wartoÊciowych
lub instrumentów rynku pieni´˝nego ze wskazaniem danego typu lub rodzaju.”;
55) w art. 111:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osoby, którà uczestnik wskaza∏ funduszowi
w pisemnej dyspozycji — odkupiç jednostki
uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartoÊci nie
wy˝szej ni˝ przypadajàce na ostatni miesiàc
przed Êmiercià uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w sektorze przedsi´biorstw bez
wyp∏at nagród z zysku, og∏aszane przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego,
oraz nieprzekraczajàcej ∏àcznej wartoÊci jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze
uczestnika, oraz wyp∏aciç tej osobie kwot´
uzyskanà z tego odkupienia.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
mo˝e byç w ka˝dym czasie przez uczestnika
zmieniona lub odwo∏ana.”;
56) w art. 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Certyfikaty inwestycyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, mogà zostaç przekszta∏cone
w publiczne certyfikaty inwestycyjne wy∏àcznie w przypadku, gdy przekszta∏cenie b´dzie
obejmowaç równie˝ certyfikaty wczeÊniejszych emisji. Przekszta∏cenie certyfikatów wymaga zmiany statutu funduszu oraz zatwierdzenia przez Komisj´ prospektu emisyjnego
lub memorandum informacyjnego obejmujàcego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu zgodnie z przepisami
rozdzia∏u 2 ustawy o ofercie publicznej.”;
57) w art. 118:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do sporzàdzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów rozdzia∏u 2 ustawy o ofercie publicznej albo udost´pnienia memorandum informacyjnego
do wiadomoÊci w trybie art. 39 ust. 1 ustawy
o ofercie publicznej dotyczàcego publicznych certyfikatów inwestycyjnych lub dopuszczenia publicznych certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia publicznych certyfikatów inwestycyjnych
do alternatywnego systemu obrotu stosuje
si´ przepisy ustawy o ofercie publicznej,
je˝eli ustawa nie stanowi inaczej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego lub memorandum informacyjnego, o których mowa w ust. 1, wyst´puje
towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 — spó∏ka akcyjna ubiegajàca si´ o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci przez towarzystwo.”;
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58) w art. 119:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydanie przez Komisj´ zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkni´tego emitujàcego publiczne certyfikaty inwestycyjne jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub
memorandum informacyjnego funduszu
zgodnie z przepisami rozdzia∏u 2 ustawy
o ofercie publicznej.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie
prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne wi´cej ni˝ jednej emisji, statut funduszu powinien okreÊlaç liczb´ emisji, maksymalnà liczb´ certyfikatów inwestycyjnych
kolejnych emisji oraz termin, przed up∏ywem którego fundusz zaoferuje certyfikaty
inwestycyjne kolejnych emisji.
4. W przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu
emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje si´ terminów, o których
mowa w ustawie o ofercie publicznej.”;
59) w art. 121:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkni´tego mo˝e przyznaç certyfikatom imiennym
ró˝nych serii ró˝ne uprawnienia, w szczególnoÊci certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogà ró˝niç si´ od siebie
zwiàzanym z nimi sposobem lub wysokoÊcià pobieranych op∏at obcià˝ajàcych aktywa funduszu, wysokoÊcià udzia∏u w dochodach funduszu, wysokoÊcià udzia∏u w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji.”,
b) uchyla si´ ust. 9;
60) w art. 123 w ust. 4 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) spó∏ka, której Krajowy Depozyt Papierów
WartoÊciowych Spó∏ka Akcyjna przekaza∏ wykonywanie czynnoÊci z zakresu zadaƒ, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi;”;
61) art. 128 otrzymuje brzmienie:
„Art. 128. 1. Statut funduszu inwestycyjnego zamkni´tego mo˝e przewidywaç dokonywanie wp∏at na certyfikaty inwestycyjne papierami wartoÊciowymi,
udzia∏ami w spó∏kach z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià lub prawami,
o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1
lit. a i b oraz pkt 2.
2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, papiery wartoÊciowe, udzia∏y w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià i prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz
pkt 2, b´dà wyceniane wed∏ug metody przyj´tej przez fundusz dla wyceny
aktywów.”;
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62) w art. 130:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wp∏at do funduszu dokonywanych w innych ni˝ zdematerializowane papierach wartoÊciowych, udzia∏ach w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub
prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1
pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisujàca si´
na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odr´bnymi przepisami, prawa z tych papierów, udzia∏ów lub
prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1
pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na fundusz oraz
sk∏ada u depozytariusza kopi´ tej umowy,
a w przypadku papierów wartoÊciowych —
tak˝e te papiery, je˝eli papiery wartoÊciowe
nie majà formy dokumentu, dokument potwierdzajàcy ich posiadanie wydany na podstawie w∏aÊciwych przepisów.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokonanie wp∏aty w prawach, o których
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz
pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych
praw przez fundusz nie póêniej ni˝ miesiàc
przed zawarciem umowy, o której mowa
w ust. 2, i nie póêniej ni˝ 2 miesiàce przed
terminem rozpocz´cia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu.”;
63) w art. 134:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamkni´ta po dokonaniu wp∏at na certyfikaty
w liczbie i terminie okreÊlonych w statucie
i prospekcie emisyjnym lub memorandum
informacyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce
od dnia rozpocz´cia przyjmowania zapisów.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku niedojÊcia do skutku drugiej
i nast´pnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, fundusz, w terminie 14 dni od dnia
up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 1,
zwraca wp∏aty do funduszu, w tym przenosi
prawa z papierów wartoÊciowych, udzia∏ów
w spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià oraz przenosi prawa, o których mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2,
wraz z wartoÊcià otrzymanych po˝ytków
i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wp∏aty na rachunek
prowadzony przez depozytariusza do dnia
up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 1,
oraz pobrane op∏aty manipulacyjne.”,
c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku drugiej i nast´pnych emisji towarzystwo nie mo˝e rozporzàdzaç wp∏atami
do funduszu na certyfikaty danej emisji, pobranymi op∏atami manipulacyjnymi ani
kwotami z tytu∏u oprocentowania tych wp∏at
lub po˝ytkami, jakie wp∏aty te przynoszà,
przed dokonaniem przydzia∏u certyfikatów
inwestycyjnych danej emisji.”;
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64) w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobom, które dokona∏y wp∏aty na certyfikaty
inwestycyjne drugiej i nast´pnych emisji, fundusz inwestycyjny zamkni´ty jest obowiàzany
wydaç przydzielone certyfikaty na warunkach
i w sposób okreÊlony w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo warunkach emisji.”;
65) w art. 137 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wp∏aty na certyfikaty inwestycyjne nieop∏acone w ca∏oÊci powinny byç dokonywane równomiernie na wszystkie certyfikaty w terminach i w wysokoÊci okreÊlonych w statucie
funduszu lub uchwa∏ach zgromadzenia inwestorów.”;
66) w art. 140 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkni´tego
emitujàcego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne mo˝e rozszerzyç uprawnienia rady
inwestorów o uprawnienia przys∏ugujàce
zgromadzeniu inwestorów, je˝eli w sk∏ad rady inwestorów wchodzà uczestnicy posiadajàcy ∏àcznie co najmniej 50 % ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych funduszu. W takim przypadku uczestnicy reprezentujàcy
∏àcznie ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu majà prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów.”;
67) w art. 141:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ka˝dy certyfikat inwestycyjny obj´ty blokadà
daje prawo do jednego g∏osu w radzie inwestorów.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Uprawnienia i obowiàzki wynikajàce z cz∏onkostwa w radzie inwestorów uczestnik wykonuje:
1) osobiÊcie lub przez nie wi´cej ni˝ jednego
pe∏nomocnika — w przypadku uczestników b´dàcych osobami fizycznymi;
2) przez osoby uprawnione do reprezentacji
uczestnika lub przez nie wi´cej ni˝ jednego pe∏nomocnika — w przypadku uczestników nieb´dàcych osobami fizycznymi.”;
68) w art. 144 ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7. Statut funduszu mo˝e rozszerzyç uprawnienia
zgromadzenia inwestorów, przy czym statut
funduszu emitujàcego niepubliczne certyfikaty
inwestycyjne mo˝e przyznaç zgromadzeniu inwestorów uprawnienia rady inwestorów.
8. Uchwa∏y zgromadzenia inwestorów wymagajà zaprotoko∏owania. Je˝eli statut funduszu
nie stanowi inaczej, uchwa∏y zgromadzenia inwestorów sà protoko∏owane przez notariusza.”;
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69) w art. 145 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prawa majàtkowe, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od oznaczonych co do
gatunku rzeczy, okreÊlonych rodzajów energii,
mierników i limitów wielkoÊci produkcji lub
emisji zanieczyszczeƒ, dopuszczone do obrotu
na gie∏dach towarowych,”;

Poz. 1546

3. Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie
mogà byç nabywane jednostki uczestnictwa
lub certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu inwestycyjnym.”;
74) w art. 162 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

70) w art. 154:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku
instrumentów pochodnych, których baz´ stanowià indeksy spe∏niajàce warunki, okreÊlone dla indeksów stanowiàcych baz´ instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 pkt 9.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je˝eli fundusz inwestycyjny zamkni´ty zamierza dokonywaç lokat, o których mowa
w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien okreÊlaç warunki, jakie powinny
spe∏niaç te lokaty, podmioty b´dàce stronà
umowy z funduszem, warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w tych lokatach, sposób ustalenia oraz maksymalnà
wartoÊç ryzyka kontrahenta wynikajàcà
z transakcji, których przedmiotem sà niewystandaryzowane instrumenty pochodne
lub prawa majàtkowe, o których mowa
w art. 145 ust. 1 pkt 6, sposób wyznaczenia
maksymalnego zaanga˝owania funduszu
w te lokaty oraz rodzaje ryzyk z nimi zwiàzanych.”;
71) uchyla si´ art. 155;
72) w art. 158 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mogà
zbywaç jednostki uczestnictwa ró˝niàce si´ od
siebie zwiàzanym z nimi sposobem lub wysokoÊcià pobieranych op∏at manipulacyjnych lub
op∏at obcià˝ajàcych aktywa funduszu.
2. Je˝eli jednostki uczestnictwa funduszu ró˝nià
si´ od siebie zwiàzanym z nimi sposobem lub
wysokoÊcià pobieranych op∏at obcià˝ajàcych
aktywa funduszu, jednostki uczestnictwa danej kategorii sà zbywane i odkupywane po cenie wynikajàcej z podzielenia wartoÊci aktywów netto funduszu przypadajàcych na t´ kategori´ jednostek uczestnictwa przez liczb´
jednostek uczestnictwa tej kategorii ustalonà
na podstawie rejestru uczestników funduszu
w dniu wyceny.”;
73) w art. 160 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczàce
polityki w zakresie zaciàgania kredytów i po˝yczek, udzielania po˝yczek papierów wartoÊciowych okreÊlone w ustawie dla danego rodzaju
funduszu stosuje si´ osobno w odniesieniu do
wartoÊci aktywów ka˝dego subfunduszu.

„2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikajàcej
z podzielenia wartoÊci aktywów netto ka˝dego z subfunduszy przez liczb´ jednostek
uczestnictwa w tym subfunduszu ustalonà
na podstawie subrejestru uczestników tego
subfunduszu w dniu wyceny, a w przypadku
subfunduszy
posiadajàcych
jednostki
uczestnictwa ró˝niàce si´ od siebie zwiàzanym z nimi sposobem lub wysokoÊcià pobierania op∏at obcià˝ajàcych aktywa funduszu — po cenie wynikajàcej z podzielenia
wartoÊci aktywów netto ka˝dego z subfunduszy przypadajàcych na t´ kategori´ jednostek uczestnictwa przez liczb´ jednostek
uczestnictwa tej kategorii w tym subfunduszu ustalonà na podstawie subrejestru
uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny;”,
b) uchyla si´ pkt 4,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) jednostki uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego
funduszu
inwestycyjnego
otwartego stosujàcego zasady inwestycyjne
okreÊlone dla funduszu inwestycyjnego
otwartego nie mogà byç zamieniane na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu
stosujàcego zasady i ograniczenia inwestycyjne okreÊlone dla funduszu zamkni´tego.”;
75) w art. 170 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusze powiàzane mogà lokowaç swoje aktywa wy∏àcznie w jednostki uczestnictwa albo
certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego. Jedynymi uczestnikami funduszu podstawowego mogà byç fundusze powiàzane.”;
76) w art. 182:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opieraç si´ na sk∏adzie portfela papierów
wartoÊciowych stanowiàcego podstaw´ do
ustalenia wartoÊci indeksu rynku regulowanego (portfel indeksowy) albo”,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wycofania z obrotu na rynku regulowanym
papierów wartoÊciowych, w które zgodnie
ze statutem fundusz dokonuje lokat;”;
77) w art. 183 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Umowa zobowiàzujàca do nabycia wierzytelnoÊci, puli wierzytelnoÊci oraz umowa o subpartycypacj´ powinna byç zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.”;
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78) art. 187 otrzymuje brzmienie:
„Art. 187. 1. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny mo˝e byç utworzony jako
fundusz z wydzielonymi subfunduszami.
2. Do momentu utworzenia drugiego
subfunduszu aktywa i zobowiàzania
subfunduszu stanowià aktywa i zobowiàzania funduszu.
3. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiàzany lokowaç
nie mniej ni˝ 75 % wartoÊci aktywów
funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami
nie mniej ni˝ 75 % wartoÊci aktywów
ka˝dego subfunduszu, w:
1) okreÊlone wierzytelnoÊci;
2) papiery wartoÊciowe inkorporujàce wierzytelnoÊci pieni´˝ne;
3) prawa do Êwiadczeƒ z tytu∏u okreÊlonych wierzytelnoÊci.
4. Lokaty, o których mowa w ust. 3
pkt 2, nie mogà stanowiç wi´cej ni˝
25 % wartoÊci aktywów netto funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego
z wydzielonymi subfunduszami nie
wi´cej ni˝ 25 % wartoÊci aktywów
netto ka˝dego subfunduszu.
5. Uczestnikami niestandaryzowanego
funduszu sekurytyzacyjnego mogà
byç wy∏àcznie:
1) osoby prawne;
2) jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej.
6. Statut funduszu mo˝e przewidywaç,
˝e uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogà byç osoby fizyczne. W takim przypadku cena emisyjna jednego certyfikatu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ równowartoÊç w z∏otych 40 000 euro.”;
79) w art. 188 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:
„Z zastrze˝eniem art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3
oraz przepisów post´powania egzekucyjnego,
fundusz sekurytyzacyjny mo˝e lokowaç aktywa
wy∏àcznie w:”;
80) w art. 191 uchyla si´ pkt 3;
81) art. 192 otrzymuje brzmienie:
„Art. 192. 1. Zarzàdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny ni˝ towarzystwo wymaga uzyskania przez ten
podmiot zezwolenia Komisji.
2. Zezwolenie na zarzàdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami oznacza
tak˝e zezwolenie na zarzàdzanie pulà
wierzytelnoÊci.

Poz. 1546

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek
podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3,
za∏àcza si´:
1) statut lub umow´ spó∏ki albo inny dokument okreÊlajàcy form´
prawnà wnioskodawcy oraz odpis z w∏aÊciwego rejestru;
2) procedury zarzàdzania sekurytyzowanymi
wierzytelnoÊciami,
w tym w szczególnoÊci zasady
windykacji tych wierzytelnoÊci;
3) schemat i opis powiàzaƒ kapita∏owych wnioskodawcy;
4) ostatnie sprawozdanie finansowe
wraz z opinià podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania — inne dokumenty i informacje przedstawiajàce rzetelnie aktualnà sytuacj´
finansowà wnioskodawcy;
5) opis posiadanych przez wnioskodawc´ warunków technicznych
i organizacyjnych do wykonywania zarzàdzania sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami;
6) wskazanie osób odpowiedzialnych za zarzàdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami;
7) procedury zapobiegajàce ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiàcych tajemnic´ zawodowà;
8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów zwiàzanych z zarzàdzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami;
9) dane osobowe cz∏onków zarzàdu
i rady nadzorczej wraz z opisem
ich kwalifikacji i doÊwiadczeƒ zawodowych oraz informacjà o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego;
10) zaÊwiadczenie o niezaleganiu
w podatkach albo stwierdzajàce
stan zaleg∏oÊci wydane na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 32 ust. 4 pkt 14.
5. Bank krajowy za∏àcza do wniosku odpis z w∏aÊciwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
5 i 6.
6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:
1) dokumenty za∏àczone do wniosku
nie spe∏niajà wymogów, o których
mowa w ust. 4;
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2) wniosek lub za∏àczone do niego
dokumenty nie sà zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

Poz. 1546

86) w art. 201:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Og∏oszenie o zamiarze po∏àczenia:

3) wnioskodawca nie daje r´kojmi na
wykonywanie zarzàdzania sekurytyzowanymi
wierzytelnoÊciami
zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób nale˝ycie zabezpieczajàcy interesy uczestników
funduszu sekurytyzacyjnego.

1) wskazuje fundusz przejmujàcy i fundusz
przejmowany;

7. Zezwolenie wygasa z chwilà og∏oszenia upad∏oÊci lub otwarcia likwidacji
podmiotu.

3) wskazuje dzieƒ, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania
wp∏at na nabycie jednostek uczestnictwa
oraz zleceƒ zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa;

8. O og∏oszeniu upad∏oÊci lub otwarciu
likwidacji podmiot lub jego likwidator
niezw∏ocznie informuje Komisj´.
9. Podmiot jest obowiàzany poinformowaç Komisj´ o ka˝dej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 9,
oraz o zmianie w dokumentach,
o których mowa w ust. 4 pkt 1—3,
5 i 7, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni
od powzi´cia o nich wiadomoÊci.
10. W przypadku po∏àczenia lub podzia∏u
podmiotu innego ni˝ bank krajowy
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
nie przechodzi na spó∏k´ przejmujàcà
lub spó∏k´ nowo zawiàzanà powsta∏à
w zwiàzku z po∏àczeniem lub podzia∏em tego podmiotu.”;
82) po art. 192 dodaje si´ art. 192a w brzmieniu:
„Art. 192a. Podmiot, o którym mowa w art. 192
ust. 1, jest obowiàzany prowadziç dzia∏alnoÊç w zakresie zarzàdzania sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami z zachowaniem zasad uczciwego obrotu
oraz w sposób nale˝ycie zabezpieczajàcy interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.”;
83) art. 193 otrzymuje brzmienie:
„Art. 193. Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot,
z którym towarzystwo zawar∏o umow´
o zarzàdzanie sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami, mogà zbieraç i przetwarzaç dane osobowe d∏u˝ników sekurytyzowanych wierzytelnoÊci jedynie w celach zwiàzanych z zarzàdzaniem wierzytelnoÊciami sekurytyzowanymi.”;
84) w art. 196 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Fundusz, który zamierza prowadziç dzia∏alnoÊç
jako fundusz aktywów niepublicznych w rozumieniu niniejszego rozdzia∏u, jest obowiàzany
wskazaç t´ cech´ w statucie.”;
85) w art. 197 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy do okreÊlonego w statucie
funduszu aktywów niepublicznych dnia rozpocz´cia likwidacji funduszu pozosta∏o nie wi´cej
ni˝ 36 miesi´cy, do lokat funduszu art. 145
ust. 3 nie stosuje si´.”;

2) wskazuje termin, po up∏ywie którego fundusz przejmowany nie b´dzie zbywa∏
i odkupywa∏ jednostek uczestnictwa; termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ miesiàc
od dnia og∏oszenia;

4) zawiera treÊç statutu funduszu przejmujàcego.”,
b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Zlecenia zbycia, odkupienia lub zamiany
jednostek uczestnictwa z∏o˝one od dnia,
o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie podlegajà realizacji.
5. Termin mi´dzy dniem, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3, a dniem przydzia∏u, o którym
mowa w art. 202 ust. 1, nie mo˝e byç d∏u˝szy od terminu wskazanego w prospekcie
informacyjnym funduszu zgodnie z art. 90.”;
87) art. 207 otrzymuje brzmienie:
„Art. 207. Sprawozdanie finansowe funduszu
przejmowanego sporzàdza si´ na dzieƒ
poprzedzajàcy dzieƒ przydzia∏u jednostek uczestnictwa. Sprawozdanie to
publikuje si´ niezw∏ocznie na stronach
internetowych wskazanych w statucie
funduszu.”;
88) w art. 208 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie mogà byç po∏àczone fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywajà jednostki
uczestnictwa ró˝niàce si´ od siebie sposobem
lub wysokoÊcià pobieranych op∏at manipulacyjnych lub op∏at obcià˝ajàcych aktywa funduszu, chyba ˝e przed rozpocz´ciem procedury
po∏àczenia wszystkie jednostki uczestnictwa
zarówno w funduszu przejmujàcym, jak i funduszu przejmowanym zostanà zamienione na
jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.”;
89) tytu∏ dzia∏u X otrzymuje brzmienie:
„Obowiàzki informacyjne funduszy inwestycyjnych i nadzór Komisji Nadzoru Finansowego”;
90) art. 219 otrzymuje brzmienie:
„Art. 219. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz
specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty majà obowiàzek publikowania prospektów informacyjnych oraz
skrótów tych prospektów, a tak˝e
rocznych i pó∏rocznych sprawozdaƒ
finansowych, w tym po∏àczonych
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sprawozdaƒ funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdaƒ
jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych
w statucie funduszu.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz
specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty publikujà pó∏roczne sprawozdania finansowe, w tym po∏àczone
sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania
jednostkowe subfunduszy w terminie
2 miesi´cy od zakoƒczenia pierwszego pó∏rocza roku obrotowego.
3. Fundusz inwestycyjny zamkni´ty
emitujàcy publiczne certyfikaty inwestycyjne udost´pnia do publicznej
wiadomoÊci lub wiadomoÊci zainteresowanych inwestorów prospekt
emisyjny lub memorandum informacyjne w sposób okreÊlony przepisami
ustawy o ofercie publicznej.
4. Fundusz inwestycyjny zamkni´ty
emitujàcy niepubliczne certyfikaty inwestycyjne udost´pnia na ˝àdanie
uczestnika funduszu roczne i pó∏roczne sprawozdania finansowe, w tym
po∏àczone sprawozdania funduszy
z wydzielonymi subfunduszami oraz
sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezw∏ocznie po ich zbadaniu
lub przeglàdzie przez bieg∏ego rewidenta.”;
91) w art. 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinien zawieraç statut funduszu, oÊwiadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ
finansowych o zgodnoÊci metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie
informacyjnym z przepisami dotyczàcymi rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych, a tak˝e o zgodnoÊci i kompletnoÊci tych zasad
z przyj´tà przez fundusz politykà inwestycyjnà,
a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny aktywów funduszu, w tym wynikajàcych ze
zmiany przyj´tej przez fundusz polityki inwestycyjnej, tak˝e odpowiednie oÊwiadczenie
w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz
wszelkie informacje niezb´dne do oceny ryzyka inwestycyjnego. W przypadku funduszu
z wydzielonymi subfunduszami oÊwiadczenie
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych powinno dotyczyç odr´bnie
ka˝dego subfunduszu.”;
92) art. 221 otrzymuje brzmienie:
„Art. 221. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki, jakim
powinien odpowiadaç prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego
otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a tak˝e

Poz. 1546

skrót tego prospektu, majàc na uwadze
umo˝liwienie nabywcom jednostek
uczestnictwa dokonania oceny ryzyka
zwiàzanego z lokatami funduszu oraz
ryzyka zwiàzanego z inwestowaniem
w te jednostki.”;
93) w art. 225 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
sprawozdaƒ i informacji, o których mowa
w ust. 1, form´ oraz terminy ich dostarczania,
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci wykonywania
przez Komisj´ nadzoru nad dzia∏alnoÊcià towarzystwa i funduszu w zakresie okreÊlonym
ustawà oraz oceny, czy dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu,
uczestników zbiorczego portfela papierów
wartoÊciowych albo klientów, dla których towarzystwo Êwiadczy us∏ugi doradztwa inwestycyjnego albo zarzàdzania portfelami,
w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza
liczba instrumentów finansowych.”;
94) po art. 225 dodaje si´ art. 225a w brzmieniu:
„Art. 225a. Na ˝àdanie Komisji lub jej upowa˝nionego przedstawiciela:
1) depozytariusz w celu sprawdzenia,
czy jego dzia∏alnoÊç w zakresie wykonywania obowiàzków depozytariusza jest zgodna z prawem lub
umowà o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego,
2) podmiot, o którym mowa w art. 32
ust. 2, w celu sprawdzenia, czy jego
dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytu∏ów
uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umowà zawartà z funduszem i udzielonym zezwoleniem,
3) podmiot, któremu towarzystwo powierzy∏o wykonywanie swoich obowiàzków, w celu sprawdzenia, czy
jego dzia∏alnoÊç w zakresie wykonywania obowiàzków wynikajàcych
z umowy zawartej z towarzystwem
jest zgodna z tà umowà oraz statutem funduszu inwestycyjnego,
4) podmiot prowadzàcy rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego
w celu sprawdzenia, czy jego dzia∏alnoÊç w zakresie wykonywania
obowiàzków wynikajàcych z umowy
zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tà umowà oraz
statutem funduszu inwestycyjnego,
5) podmiot, o którym mowa w art. 192
ust. 1, w celu sprawdzenia, czy jego
dzia∏alnoÊç w zakresie zarzàdzania
sekurytyzowanymi wierzytelnoÊciami jest zgodna z prawem, statutem
funduszu inwestycyjnego, umowà
zawartà z towarzystwem oraz
z udzielonym zezwoleniem,
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6) przedstawiciel funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu
inwestycyjnego otwartego z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych do EEA
lub OECD w celu sprawdzenia, czy
jego dzia∏alnoÊç w zakresie obowiàzków przedstawiciela funduszu
jest zgodna z prawem i umowà zawartà z funduszem, a tak˝e w celu
sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny, fundusz inwestycyjny otwarty
z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych
do EEA lub OECD wykonuje dzia∏alnoÊç zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) agent p∏atnoÊci w celu sprawdzenia,
czy jego dzia∏alnoÊç w zakresie
przyjmowania wp∏at na nabycie
tytu∏ów uczestnictwa i dokonywania
wyp∏at na rzecz uczestników funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà
w paƒstwach nale˝àcych do EEA lub
OECD jest zgodna z prawem i umowà zawartà z fundu-szem
— majà obowiàzek dostarczania informacji, dokumentów lub wyjaÊnieƒ niezb´dnych do wykonywania efektywnego nadzoru.”;
95) w art. 226 w ust. 1:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1
— w celu sprawdzenia, czy jego dzia∏alnoÊç
w zakresie zarzàdzania sekurytyzowanymi
wierzytelnoÊciami jest zgodna z prawem,
statutem funduszu inwestycyjnego, umowà
zawartà z towarzystwem oraz z udzielonym
zezwoleniem;”,
b) dodaje si´ pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub
przedstawiciela funduszu inwestycyjnego
otwartego z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych do EEA lub OECD — w celu sprawdzenia, czy jego dzia∏alnoÊç w zakresie obowiàzków przedstawiciela funduszu jest
zgodna z prawem i umowà zawartà z funduszem, a tak˝e w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny, fundusz inwestycyjny
otwarty z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych
do EEA lub OECD wykonuje dzia∏alnoÊç
zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) agenta p∏atnoÊci — w celu sprawdzenia, czy
jego dzia∏alnoÊç w zakresie przyjmowania
wp∏at na nabycie tytu∏ów uczestnictwa
i dokonywania wyp∏at na rzecz uczestników
funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w paƒstwach nale˝àcych do EEA lub OECD jest
zgodna z prawem i umowà zawartà z funduszem.”;
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96) w art. 227 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 albo
w art. 192 ust. 1, który zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ustawie, ma obowiàzek archiwizowania i przechowywania,
przez 5 lat od dnia zaprzestania tej dzia∏alnoÊci, dokumentów oraz innych noÊników informacji zwiàzanych z wykonywaniem tej dzia∏alnoÊci.”;
97) w art. 228:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja mo˝e na∏o˝yç na towarzystwo
sankcje, o których mowa w ust. 1, je˝eli
stwierdzi, ˝e fundusz inwestycyjny narusza
przepisy regulujàce dzia∏alnoÊç funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze
nad rynkiem kapita∏owym, ustawy o ofercie
publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub warunków okreÊlonych
w zezwoleniu lub nie dzia∏a zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego,
a tak˝e w przypadku, gdy statut funduszu
lub prospekt informacyjny funduszu zawiera
postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzgl´dniajàce nale˝ycie interesu
uczestników funduszu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy towarzystwo narusza
przepisy prawa, nie wype∏nia warunków
okreÊlonych w zezwoleniu na zarzàdzanie
portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden
lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych albo w zezwoleniu na wykonywanie
doradztwa inwestycyjnego, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad
uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja mo˝e, w drodze decyzji:
1) cofnàç zezwolenie na zarzàdzanie portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub
wi´ksza liczba instrumentów finansowych albo zezwolenie na wykonywanie
doradztwa inwestycyjnego;
2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
500 000 z∏;
3) zastosowaç ∏àcznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”;
98) w art. 229 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ka˝da informacja reklamowa odnoszàca si´
do nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywaç na
istnienie odpowiednio prospektu informacyjnego, skrótu prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego albo warunków emisji i wskazywaç miejsce, w którym dany dokument jest publicznie
dost´pny.”;
99) w art. 230 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W uzasadnionych przypadkach Komisja mo˝e
nakazaç towarzystwu zmian´ osób, o których
mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 15, wyznaczajàc termin na dokonanie tej zmiany, nie krótszy
ni˝ 14 dni.”;
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100) art. 231 otrzymuje brzmienie:
„Art. 231. 1. Depozytariusz jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç Komisj´, ˝e
fundusz dzia∏a z naruszeniem prawa
lub nienale˝ycie uwzgl´dnia interes
uczestników funduszu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
depozytariusz przekazuje Komisji
w trybie okreÊlonym przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym.”;
101) w art. 233:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie wype∏nia warunków okreÊlonych
w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje dzia∏alnoÊç z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub
zasad uczciwego obrotu, Komisja mo˝e,
w drodze decyzji:
1) cofnàç zezwolenie;
2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
500 000 z∏;
3) zastosowaç ∏àcznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy podmiot prowadzàcy
dzia∏alnoÊç maklerskà, o którym mowa
w art. 32 ust. 1, narusza przepisy ustawy
lub wykonuje dzia∏alnoÊç z naruszeniem
przepisów statutu funduszu inwestycyjnego, interesów uczestników funduszu lub
zasad uczciwego obrotu, Komisja mo˝e
na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
500 000 z∏.”;
102) art. 234 otrzymuje brzmienie:
„Art. 234. W przypadku gdy podmiot, o którym
mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wype∏nia warunków
okreÊlonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje
dzia∏alnoÊç z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego, Komisja mo˝e, w drodze decyzji:
1) cofnàç zezwolenie;
2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 500 000 z∏;
3) zastosowaç ∏àcznie obie sankcje,
o których mowa w pkt 1 i 2.”;
103) po art. 234 dodaje si´ art. 234a w brzmieniu:
„Art. 234a. 1. W przypadku gdy podmiot obowiàzany do z∏o˝enia zawiadomienia,
o którym mowa w art. 54 ust. 1, nie
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dokonuje tego zawiadomienia, Komisja mo˝e na∏o˝yç na ten podmiot kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
500 000 z∏.
2. Komisja mo˝e na∏o˝yç kar´, o której mowa w ust. 1, równie˝ na podmiot, który nabywa lub obejmuje
akcje pomimo zg∏oszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 4.
3. W przypadku gdy podmiot obowiàzany do z∏o˝enia zawiadomienia,
o którym mowa w art. 57 ust. 1, nie
dokonuje tego zawiadomienia, Komisja mo˝e na∏o˝yç na ten podmiot kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
100 000 z∏.”;
104) art. 240—245 otrzymujà brzmienie:
„Art. 240. 1. Za zezwoleniem Komisji:
1) fundusze inwestycyjne otwarte
albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, zarzàdzane
przez to samo towarzystwo, nieb´dàce funduszami inwestycyjnymi
o szczególnej konstrukcji okreÊlonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 mogà byç przekszta∏cone
w jeden fundusz inwestycyjny
z wydzielonymi subfunduszami,
o ile rejestr aktywów dla tych funduszy jest prowadzony przez tego
samego depozytariusza;
2) fundusz inwestycyjny otwarty
nieb´dàcy funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji
okreÊlonej w dziale VI rozdziale 2
lub rozdziale 3 mo˝e byç przekszta∏cony w nowy subfundusz
istniejàcego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi
subfunduszami
zarzàdzanego
przez to samo towarzystwo;
3) specjalistyczy fundusz inwestycyjny otwarty nieb´dàcy funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji okreÊlonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3
mo˝e byç przekszta∏cony w nowy
subfundusz istniejàcego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi
subfunduszami
zarzàdzanego
przez to samo towarzystwo.
2. Przekszta∏cenie mo˝e polegaç wy∏àcznie na:
1) przekszta∏ceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden
fundusz inwestycyjny otwarty
z wydzielonymi subfunduszami;
2) przekszta∏ceniu specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;
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3) przekszta∏ceniu funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy
subfundusz istniejàcego funduszu inwestycyjnego otwartego
z wydzielonymi subfunduszami;
4) przekszta∏ceniu specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejàcego specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.
3. Fundusze inwestycyjne podlegajàce
przekszta∏ceniu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, stajà si´ subfunduszami funduszu inwestycyjnego powsta∏ego w wyniku przekszta∏cenia.
4. Fundusz inwestycyjny podlegajàcy
przekszta∏ceniu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3 i 4, staje si´ nowym
subfunduszem istniejàcego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
subfunduszami.
5. W przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywaç
nazwy funduszy inwestycyjnych,
które zosta∏y przekszta∏cone w fundusz z wydzielonymi subfunduszami, oraz nazwy subfunduszy, które
odpowiadajà przekszta∏conym funduszom inwestycyjnym.
6. W przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 3 i 4, statut istniejàcego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien
wskazywaç nazw´ funduszu inwestycyjnego, który zosta∏ przekszta∏cony w subfundusz oraz nazw´ tego
subfunduszu, która odpowiada
przekszta∏conemu funduszowi inwestycyjnemu.
Art. 241. 1. Przekszta∏cenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa
w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, wymaga:
1) nadania przez towarzystwo statutu funduszowi z wydzielonymi
subfunduszami;
2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu
z wydzielonymi subfunduszami;
3) wydania przez Komisj´ zezwolenia, o którym mowa w art. 240
ust. 1;
4) wpisania funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru
funduszy inwestycyjnych.
2. Przekszta∏cenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejàcego funduszu inwestycyjnego
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z wydzielonymi subfunduszami,
o którym mowa w art. 240 ust. 2
pkt 3 i 4, wymaga:
1) zmiany statutu funduszu z wydzielonymi subfunduszami w zakresie niezb´dnym do utworzenia
nowego subfunduszu;
2) wydania przez Komisj´ zezwolenia, o którym mowa w art. 240
ust. 1.
Art. 242. 1. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia
na przekszta∏cenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2,
towarzystwo za∏àcza dokumenty
okreÊlone w art. 22.
2. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia
na przekszta∏cenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejàcego funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami
towarzystwo za∏àcza dokumenty
okreÊlone w art. 22 pkt 1 i 10.
Art. 243. 1. Niezw∏ocznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 240
ust. 1, towarzystwo dokonuje og∏oszenia o zamiarze przekszta∏cenia
funduszy inwestycyjnych w fundusz
inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami albo o zamiarze przekszta∏cenia funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejàcego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.
2. W og∏oszeniu nale˝y zamieÊciç informacj´ o tym, ˝e z chwilà przekszta∏cenia:
1) funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:
a) fundusze inwestycyjne podlegajàce przekszta∏ceniu stajà si´
subfunduszami funduszu inwestycyjnego
powsta∏ego
w wyniku przekszta∏cenia,
b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegajàcych przekszta∏ceniu stajà si´
jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadajàcych, zgodnie ze statutem funduszu, przekszta∏conym funduszom inwestycyjnym;
2) funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejàcego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:
a) fundusz inwestycyjny podlegajàcy przekszta∏ceniu staje si´
nowym subfunduszem istniejàcego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,
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b) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu stajà si´
jednostkami uczestnictwa subfunduszu odpowiadajàcego,
zgodnie ze statutem funduszu,
przekszta∏conemu funduszowi
inwestycyjnemu.

3) aktywa funduszy inwestycyjnych
podlegajàcych
przekszta∏ceniu
stajà si´ aktywami funduszu
wchodzàcymi w sk∏ad aktywów
poszczególnych subfunduszy odpowiadajàcych, zgodnie ze statutem funduszu, przekszta∏conym
funduszom inwestycyjnym;

3. Po up∏ywie miesiàca od dnia dokonania og∏oszenia, a w przypadku
gdy z przekszta∏ceniem funduszu inwestycyjnego zwiàzana jest zmiana
statutu tego funduszu w zakresie,
o którym mowa w art. 24 ust. 1
i 2 oraz ust. 8 pkt 1, po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, towarzystwo:

4) zobowiàzania funduszy inwestycyjnych podlegajàcych przekszta∏ceniu stajà si´ zobowiàzaniami funduszu obcià˝ajàcymi
poszczególne subfundusze odpowiadajàce, zgodnie ze statutem
funduszu, przekszta∏conym funduszom inwestycyjnym;

1) w przypadku, o którym mowa
w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, sk∏ada
do sàdu rejestrowego wniosek
o wpis funduszu z wydzielonymi
subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych; przepisy
art. 29 ust. 7—9 stosuje si´ odpowiednio;
2) w przypadku, o którym mowa
w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, sk∏ada
do sàdu rejestrowego wniosek
o wykreÊlenie funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu i wpisanie do rejestru
zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami; do wniosku towarzystwo za∏àcza zezwolenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1, wypis aktu notarialnego zawierajàcy
zmiany statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w zakresie utworzenia
nowego subfunduszu wraz z tekstem jednolitym tego statutu;
przepis art. 29 ust. 8 stosuje si´
odpowiednio.
4. Od dnia og∏oszenia zamiaru przekszta∏cenia,
o
którym
mowa
w art. 240 ust. 2 pkt 1—4, do funduszy inwestycyjnych podlegajàcych
przekszta∏ceniu nie stosuje si´ przepisów art. 246.
5. Od dnia uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w art. 240 ust. 1,
statuty przekszta∏canych funduszy
inwestycyjnych nie podlegajà zmianom.
Art. 244. 1. Z chwilà wpisu do rejestru funduszy
inwestycyjnych funduszu z wydzielonymi subfunduszami powsta∏ego
w wyniku przekszta∏cenia:
1) fundusz
prawnà;

nabywa

osobowoÊç

2) fundusz wst´puje w prawa i obowiàzki funduszy inwestycyjnych
podlegajàcych przekszta∏ceniu;

5) jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych
podlegajàcych
przekszta∏ceniu stajà si´ jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadajàcych, zgodnie ze statutem funduszu, przekszta∏conym funduszom
inwestycyjnym;
6) rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych
podlegajàcych
przekszta∏ceniu stajà si´ subrejestrami funduszu;
7) fundusze inwestycyjne podlegajàce przekszta∏ceniu wykreÊla si´
z rejestru funduszy inwestycyjnych;
8) rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegajàcych przekszta∏ceniu stajà si´ subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadajàcych, zgodnie ze statutem
funduszu, przekszta∏conym funduszom inwestycyjnym.
2. Z chwilà wykreÊlenia funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu w nowy subfundusz istniejàcego funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz
wpisania do rejestru zmian statutu
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:
1) fundusz z wydzielonymi subfunduszami wst´puje w prawa i obowiàzki funduszu inwestycyjnego
podlegajàcego przekszta∏ceniu;
2) aktywa funduszu inwestycyjnego
podlegajàcego
przekszta∏ceniu
stajà si´ aktywami funduszu
z wydzielonymi subfunduszami
wchodzàcymi w sk∏ad aktywów
subfunduszu odpowiadajàcego,
zgodnie ze statutem funduszu,
przekszta∏conemu funduszowi inwestycyjnemu;
3) zobowiàzania funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu stajà si´ zobowiàza-
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niami funduszu z wydzielonymi
subfunduszami
obcià˝ajàcymi
subfundusz odpowiadajàcy, zgodnie ze statutem funduszu, przekszta∏conemu funduszowi inwestycyjnemu;
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2. Powstanie skutków, o których mowa
w art. 244 ust. 2 pkt 4, nie stanowi ani
nie jest nast´pstwem:
1) odkupienia jednostek uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu w subfundusz funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami;

4) jednostki uczestnictwa funduszu
inwestycyjnego
podlegajàcego
przekszta∏ceniu stajà si´ jednostkami uczestnictwa subfunduszu
odpowiadajàcego, zgodnie ze statutem funduszu, przekszta∏conemu funduszowi inwestycyjnemu;

2) nabycia jednostek uczestnictwa
subfunduszu powsta∏ego z przekszta∏cenia funduszu inwestycyjnego;
3) zmiany jednostek uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu na jednostki uczestnictwa subfunduszu
powsta∏ego z przekszta∏cenia funduszu inwestycyjnego.”;

5) rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego
podlegajàcego
przekszta∏ceniu staje si´ subrejestrem funduszu z wydzielonymi
subfunduszami;
6) rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu staje si´ subrejestrem
aktywów subfunduszu odpowiadajàcego, zgodnie ze statutem
funduszu, przekszta∏conemu funduszowi inwestycyjnemu.
3. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu, o którym mowa w art. 240
ust. 2 pkt 3 i 4, wydaje depozytariuszowi funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu oraz dokumenty zwiàzane z wykonywaniem obowiàzków okreÊlonych
w art. 72 niezw∏ocznie po wykreÊleniu funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu z rejestru
funduszy inwestycyjnych.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do innych podmiotów przechowujàcych, zgodnie z art. 72 ust. 1
pkt 1, aktywa funduszu inwestycyjnego podlegajàcego przekszta∏ceniu.
Art. 245. 1. Powstanie skutków, o których mowa
w art. 244 ust. 1 pkt 5, nie stanowi ani
nie jest nast´pstwem:
1) odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegajàcych przekszta∏ceniu w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi
subfunduszami;
2) nabycia jednostek uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powsta∏ego z przekszta∏cenia funduszy inwestycyjnych;
3) zmiany jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych podlegajàcych przekszta∏ceniu na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

105) w art. 246 w ust. 1 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) up∏yw 6-miesi´cznego okresu, przez który towarzystwo zarzàdzajàce funduszem pozostawa∏o jedynym uczestnikiem tego funduszu.”;
106) w art. 248 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego, który zosta∏ utworzony na czas okreÊlony, lub
funduszu aktywów niepublicznych emitujàcego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne mo˝e byç towarzystwo zarzàdzajàce tym funduszem, pod warunkiem, ˝e w dniu z∏o˝enia
wniosku o utworzenie funduszu inwestycyjnego, statut funduszu inwestycyjnego b´dzie
wskazywa∏ towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.”;
107) w art. 253:
a) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
za∏àcza si´ sporzàdzony w j´zyku polskim lub
przet∏umaczony na j´zyk polski:”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
mo˝e nie byç przet∏umaczony na j´zyk
polski, jeÊli zosta∏ sporzàdzony równie˝
w j´zyku angielskim.”,
c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) fundusz nie zapewnia prawid∏owego zbywania i umarzania tytu∏ów uczestnictwa na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
w sposób zgodny ze szczegó∏owym opisem, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, w tym
sprawnego wp∏acania i wyp∏acania kwot
zwiàzanych z nabywaniem i umarzaniem
tytu∏ów uczestnictwa;”,
d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku niezg∏oszenia zakazu, o którym mowa w ust. 6, Komisja mo˝e skróciç termin, o którym mowa w ust. 5.”,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przepisy ust. 1—6a stosuje si´ odpowiednio, w przypadku gdy fundusz zagraniczny
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prowadzàcy dzia∏alnoÊç jako fundusz sk∏adajàcy si´ z subfunduszy zamierza zbywaç
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytu∏y uczestnictwa zwiàzane z subfunduszem, który nie by∏ wskazany w dokumentach, o których mowa w ust. 2.”,
f) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Do dnia wpisu funduszu zagranicznego do
rejestru, o którym mowa w art. 263,
oÊwiadczenia woli, dokumenty urz´dowe
oraz pisma procesowe dor´cza si´ ustanowionemu przez fundusz zagraniczny pe∏nomocnikowi uprawnionemu do odbioru
korespondencji na wskazany przez fundusz
adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a je˝eli pe∏nomocnik nie zosta∏ ustanowiony — na adres przedstawiciela funduszu zagranicznego.”;
108) w art. 254 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzà
w ˝ycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie zgodnym z przepisami prawa obowiàzujàcymi w paƒstwie macierzystym.”;
109) w art. 256:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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czypospolitej Polskiej bezpoÊrednio, za
poÊrednictwem spó∏ki zarzàdzajàcej
lub oddzia∏u tej spó∏ki po spe∏nieniu
warunków okreÊlonych w rozdziale 2
niniejszego dzia∏u, podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà, banku
krajowego wykonujàcego dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddzia∏u instytucji
kredytowej uprawnionego do wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych,
towarzystwa oraz podmiotu, o którym
mowa w art. 32 ust. 2.”;
112) po art. 259 dodaje si´ art. 259a w brzmieniu:
„Art. 259a. 1. W przypadku gdy przedstawiciel
funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu inwestycyjnego
otwartego z siedzibà w paƒstwach
nale˝àcych do EEA lub OECD wykonuje
obowiàzki
wynikajàce
z umowy zawartej z takim funduszem niezgodnie z tà umowà oraz
przepisami ustawy, Komisja mo˝e
na∏o˝yç na przedstawiciela takiego
funduszu kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 100 000 z∏.
2. W przypadku gdy agent p∏atnoÊci
wykonuje obowiàzki wynikajàce
z umowy zawartej z funduszem
zagranicznym, funduszem inwestycyjnym otwartym z siedzibà
w paƒstwach nale˝àcych do EEA
lub OECD niezgodnie z tà umowà
oraz przepisami ustawy, Komisja
mo˝e na∏o˝yç na agenta p∏atnoÊci kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
100 000 z∏.”;

„1) prawid∏owe zbywanie i umarzanie tytu∏ów
uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zgodny ze
szczegó∏owym opisem, o którym mowa
w art. 253 ust. 2 pkt 5, w tym sprawne
wp∏acanie i wyp∏acanie kwot zwiàzanych
z nabywaniem i umarzaniem tytu∏ów
uczestnictwa;”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Fundusz zagraniczny jest obowiàzany
dzia∏aç zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.”,
c) w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) informowania Komisji o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez fundusz
zagraniczny zbywania tytu∏ów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dokonane przez fundusz zagraniczny
zmiany w szczegó∏owym opisie, o którym
mowa w art. 253 ust. 2 pkt 5, powinny byç
zgodne z przepisami prawa obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
e) uchyla si´ ust. 4;
110) w art. 257 uchyla si´ ust. 3;
111) art. 258 otrzymuje brzmienie:
„Art. 258. Fundusz zagraniczny mo˝e zbywaç tytu∏y uczestnictwa na terytorium Rze-

113) art. 260 otrzymuje brzmienie:
„Art. 260. Do zbywania tytu∏ów uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne, z wyjàtkiem zbywania tytu∏ów
uczestnictwa b´dàcych papierami wartoÊciowymi, które zgodnie z dokumentami funduszu, o których mowa
w art. 253 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, podlegajà
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, nie stosuje si´ przepisów
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej.”;
114) w art. 270:
a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) post´powania, których nale˝y przestrzegaç
w przypadku Êwiadczenia us∏ug zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów
finansowych albo us∏ug doradztwa inwestycyjnego, lub przechowywania i administrowania tytu∏ami uczestnictwa.”,
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b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Do oddzia∏u, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ przepisów art. 90 pkt 3 oraz
art. 91 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
115) w art. 271 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja, w terminie miesiàca po otrzymaniu
informacji, o których mowa w ust. 1, mo˝e
wskazaç spó∏ce zarzàdzajàcej warunki, w tym
zasady post´powania, których nale˝y przestrzegaç w przypadku Êwiadczenia us∏ug zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów
finansowych oraz us∏ug doradztwa inwestycyjnego lub przechowywania i administrowania tytu∏ami uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
116) w art. 280:
a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) cz∏onkowie rady inwestorów b´dàcy osobami fizycznymi, osoby uprawnione do reprezentowania cz∏onków nieb´dàcych
osobami fizycznymi w radzie inwestorów,
a tak˝e pe∏nomocnicy cz∏onków rady inwestorów;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wykonywane przez towarzystwo us∏ugi zarzàdzania portfelami, w sk∏ad których
wchodzi jeden lub wi´ksza liczba instrumentów finansowych oraz us∏ugi doradztwa inwestycyjnego, sà obj´te tajemnicà
zawodowà w rozumieniu art. 147 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi.”;
117) w art. 281 w ust. 1 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) jedynego uczestnika funduszu, je˝eli statut
funduszu tak stanowi, przy czym w przypadku, gdy uczestnikiem funduszu sà podmioty
nale˝àce do tej samej grupy kapita∏owej, dla
celów niniejszego przepisu grupa ta jest
traktowana jako jedyny uczestnik.”;
118) art. 298 i 299 otrzymujà brzmienie:
„Art. 298. Kto, dzia∏ajàc w imieniu lub w interesie osoby prawnej wbrew obowiàzkowi, o którym mowa w art. 227 ust. 3,
nie przekazuje niezw∏ocznie kopii dokumentów lub innych noÊników informacji albo nie udziela informacji lub
wyjaÊnieƒ,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoÊci.
Art. 299. Kto wbrew obowiàzkowi, o którym
mowa w art. 69 oraz art. 227 ust. 1, nie
archiwizuje lub nie przechowuje dokumentów lub innych noÊników informacji zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoÊci.”;
119) uchyla si´ art. 326.
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Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.5)) uchyla si´ art. 92c.
Art. 3. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) w art. 12
w ust. 2 w pkt 4 lit. r i s otrzymujà brzmienie:
„r) nakazania towarzystwu zmiany osób, o których
mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, 6 i 15 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
s) cofni´cia zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych,”.
Art. 4. Fundusze inwestycyjne utworzone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà obowiàzane, w terminie do dnia 31 maja 2009 r., dostosowaç
treÊç statutów do przepisów wprowadzonych ustawà.
Art. 5. Towarzystwa posiadajàce zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 45
ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, sà obowiàzane do zwi´kszenia kapita∏u poczàtkowego do wysokoÊci wynikajàcej
z przepisów niniejszej ustawy w terminie 6 miesi´cy
od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
Art. 6. 1. Banki krajowe wykonujàce dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 157, poz. 1119), uprawnione do wykonywania
dzia∏alnoÊci w zakresie przyjmowania i przekazywania
zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
które w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wykonujà czynnoÊci, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sà obowiàzane dostosowaç swojà dzia∏alnoÊç
do wymogów okreÊlonych w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
2. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà,
które w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wykonujà czynnoÊci, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sà uprawnione do wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem dostosowania swojej dzia∏alnoÊci
do wymogów okreÊlonych w tej ustawie w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769.
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3. Podmioty posiadajàce zezwolenie, o którym
mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, spe∏niajàce warunki
okreÊlone w art. 32 ust. 2a ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sà
obowiàzane dostosowaç swojà dzia∏alnoÊç do wymogów ustawy w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 7. W przypadku towarzystw zarzàdzajàcych
funduszami inwestycyjnymi, których sà jedynymi
uczestnikami w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, okres, o którym mowa w art. 1 pkt 31 i 105, liczy
si´ od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 8. 1. Zezwolenia udzielone podmiotom na zawarcie umowy o obs∏ug´ sekurytyzowanych wierzytelnoÊci z funduszem, o którym mowa w art. 183 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie dotychczasowych przepisów pozostajà w mocy do dnia wygaÊni´cia lub rozwiàzania takiej umowy.
2. W przypadku podmiotu posiadajàcego zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 225a pkt 5,
art. 226 ust. 1 pkt 7 i art. 234 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ odpowiednio.
3. Podmiot posiadajàcy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, który po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ustawie, o której mowa w art. 1, ma obowiàzek
archiwizowania i przechowywania, przez 5 lat od dnia
zaprzestania tej dzia∏alnoÊci, dokumentów oraz innych noÊników informacji zwiàzanych z wykonywaniem tej dzia∏alnoÊci.
4. Upowa˝niony przedstawiciel Komisji Nadzoru
Finansowego ma prawo wst´pu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowujàcego dokumenty i inne noÊniki informacji, o których mowa w ust. 3, celem wglàdu do tych dokumentów i noÊników.
5. Do post´powania kontrolnego lub wyjaÊniajàcego, o którym mowa w ust. 4, stosuje si´ przepisy
o post´powaniu kontrolnym i wyjaÊniajàcym, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym (Dz. U. Nr 183,
poz. 1537, z póên. zm.6)).
———————
6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r.
Nr 50, poz. 331.

Poz. 1546

6. Na pisemne ˝àdanie Komisji Nadzoru Finansowego lub jej upowa˝nionego przedstawiciela podmiot
przechowujàcy dokumenty, o których mowa w ust. 3,
jest obowiàzany do niezw∏ocznego sporzàdzenia
i przekazania kopii tych dokumentów.
Art. 9. Do przekszta∏ceƒ funduszy, które rozpocz´∏y si´ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 10. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
2. Za zachowania zaistnia∏e przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stanowiàce naruszenie
przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, sankcj´ administracyjnà wymierza
si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych, chyba ˝e
sankcja administracyjna wymierzona wed∏ug przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, by∏aby wzgl´dniejsza dla strony post´powania.
Art. 11. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nienia, o którym mowa
w art. 225 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, zachowujà
moc przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 12. Oddzia∏ spó∏ki zarzàdzajàcej prowadzàcy
dzia∏alnoÊç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy jest obowiàzany, w terminie 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie, do z∏o˝enia wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 30, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
2) art. 1 pkt 100, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
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