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Oddajemy w Państwa ręce nowy numer biuletynu FIS. Tym razem nie w dniu konferencji,
lecz na blisko dwa miesiące przed Fund Industry Summit dzielimy się z Państwem
najważniejszymi wydarzeniami z rynku funduszy inwestycyjnych.
Okres wakacyjny już za nami. Nadchodzące miesiące to czas wielu zmian oraz wdrażania
rozwiązań, które z pewnością zmienią rzeczywistość funkcjonowania instytucji zbiorowego
inwestowania.
W numerze wiele miejsca poświęciliśmy zasadom dystrybucji funduszy inwestycyjnych.
Z lektury czasopisma dowiecie się Państwo, czym jest instytucja reverse solicitation, jak
również zapoznacie się z tym, jakie aspekty prawne należy uwzględniać przy oferowaniu
tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Tych z Państwa, którzy interesują się umiejętnościami miękkimi z pewnością zaciekawi wywiad
z dr Anną Syrek - Kosowską - psychologiem biznesu, prelegentem Fund Industry Summit 2017.
Tradycyjnie w biuletynie nie zabrakło również miejsca dla kwestii związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi. O tym, jak pozyskać wartościowego pracownika na rynku finansowym,
przeczytacie Państwo w felietonie poświęconym nowym technikom rekrutacji.
Ponadto w numerze o tym, czy optymalizacja podatkowa z udziałem FIZ się jeszcze
opłaca, jak również wiele innych tematów dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych.

Zachęcamy do lektury,

Justyna Krawczyk
Krzysztof Szachogłuchowicz
Zespół Fund Industry Support
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VUCA
VUCA

a podejmowanie
decyzji w rosnącej
złożoności
biznesu

Rozmowa z dr Anną Syrek-Kosowską

VUCA to akronim utworzony od słów Volatility (zmienność),
Uncertanity (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Czy może Pani przybliżyć co się za nimi kryje?
Rzeczywistość w której obecnie żyjemy charakteryzuje się właśnie
dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i wieloznacznością.
Ta charakterystyka obecnych czasów znalazła odzwierciedlenie
we wspominanym angielskim akronimie VUCA. Termin ten został
wymyślony przez amerykańską armię do opisu rzeczywistości wojennej, z czasem stał się popularnym określeniem współczesnego
świata, w którym globalizacja, rozwój Internetu i nowoczesnych techologii w zawrotnym tempie i w sposób nieprzewidywalny wpływa
na funkcjonowanie firm i organizacji, stawiając przed kadrą zarządzającą wciąż nowe i często nieprzewidywalne wyzwania.

Czy jednak rzeczywistość VUCA nie opisuje całej historii ludzkości na przestrzeni dziejów, dlaczego akurat to pojęcie jest tak chętnie
używane w kontekście obecnych czasów?
Oczywiście znajdują się też krytycy tego pojęcia, którzy twierdzą, że
w każdym okresie w historii ludzkości mieliśmy do czynienia z taką
rzeczywistością, w niektórych rejonach świata. Warto wiec zwrócić uwagę na te czynniki, które odróżniają obecną rzeczywistość
znacząco od świata naszych przodków. Na najistotniejsze wyróżniki obecnej rzeczywistości wskazał na przykład David Ducheyne:
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rosnące zagrożenie terroryzmem
w względnie spokojnej od kilkudziesięciu
lat Europie

DR ANNA
SY R E K- K O S O W S K A

Psycholog biznesu z 20 letnim

wydłużenie czasu życia człowieka,
nigdy dotąd tak wiele osób nie dożywało
ponad 80 lat, co znacząco wpływa na
demografię społeczeństw
w efekcie globalizacji, efekt powiązania wszystkiego ze sobą, i wzajemny
wpływ na siebie zdarzeń przestrzennie
niezwykle oddalonych od siebie
zmiany klimatyczne prowadzące
do migracji, konfliktów wojennych itp.

doświadczeniem w pracy z największymi
firmami polskimi i międzynarodowymi

niespotykana nigdy wcześniej szybkość rozwoju technologii i początek tzw.
czwartej rewolucji przemysłowej (wiek
zanikania bariery ludzie/maszyny, rozwój
Internetu (sieci społecznościowych i biznesowych) oraz Internetu rzeczy, usług
i danych (Big data) oraz rozwój wiedzy
związanej z rozumieniem kodu DNA
człowieka i umiejętnością jego
modyfikacji
poczucie straty, związane z ogólnie
rosnącym dobrobytem i dobrostanem
ludzkości i równocześnie rosnący niepokój związany z potencjalną stratą części
z tych dóbr, znaczące rozwarstwienie
ekonomiczne między państwami

korporacjami, specjalizuje się w procesach
zarządzania talentami i rozwoju przywództwa. Executive Coach i Superwizor

Dla większości ludzi drugorzędne jest odwoływanie się do zamierzchłych czasów histo-

Coachingu (akredytowany przez londyńską

rycznych jako istotnej referencji, raczej największą wagę przywiązujemy do tego czego

Coaching Supervision Academy, acc.

doświadczamy w teraźniejszości, ewentualnie co było naszym udziałem w niedalekiej

EMCC, app. ICF). Wykładowca polskich
i zagranicznych Uczelni, współtwórca
programów studiów podyplomowych

przeszłości i co może nas spotkać w przyszłości. W tym kontekście możemy mówić
zarówno o VUCA rzeczywistości (ang. VUCA-reality ) jak i o poczuciu VUCA (ang. VUCA-feeling).

m.in. MBA Executives. Ekspert medialny
i autorka kilkudziesięciu publikacji,
współautorka naukowych książek z obszaru
Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Jaki wpływ ma rzeczywistość VUCA na biznes i sposób zarządza-

Jakie przykłady wspomnianych wyżej wyzwań pojawiają się wśród

nia przedsiębiorstwami?

uczestników rynku finansowego?

W takich czasach ludzie szukają bezpieczeństwa, którego nikt nie

W rzeczywistości VUCA, znaczenia nabierają zjawiska na-

może zapewnić. W tym kontekście sposób zarządzania menedże-

zywane przez Nassima Taleba „czarnymi łabędziami”, któ-

rów nabiera większej wagi, a ich zdolność podejmowania decyzji

re charakteryzują się tym, iż są nieoczekiwane (subiektyw-

w obliczu rosnącej niepewności i złożoności staje się kluczowa dla

nie więc mało prawdopodobnie), mają jednak porażające

przetrwania firmy i budowania jej pozycji na rynku. W psychologii

konsekwencje (np. kryzys finansowy z 2008 roku, fala imigrantów

mówimy i w praktyce badamy indywidualną zdolność nazywaną

zalewająca Europę w ostatnich latach) a z kolei w retrospekty-

„złożonością poznawczą”, dzięki której osoba potrafi lepiej lub gorzej

wie wydaję się, że były one do przewidzenia i są wytłumaczalne.

radzić sobie z niepewnością, dokonywać trafnego osądu i w oparciu
o niego podejmować decyzje. Menedżerowie różnią się miedzy sobą

VUCA

stopniem rozwoju i potencjału w kontekście tej zdolności. W prak-

nowe trendy, które mogą zagrozić stabilności całym branżom

tyce często mówimy o „wizjonerach” i „kierownikach operacyjnych”,

i stawiają przed liderami nowe wyzwania (np. rynek kryptowa-

ich sposób dokonywania osądu jest zgoła odmienny, bazuje na

lut, czy coraz powszechniejsze użycie sztucznej inteligencji, np.

innych zdolnościach. I przykładowo „wizjoner” ma „wyczucie tren-

w postaci wirtualnych doradców). Liderzy muszą zatem nauczyć się

dów”, przełamuje schematy, używa szerszego widzenia, bierze pod

(a w praktyce znaczenia nabiera „oduczanie się” starych nawyków)

uwagę kontekst biznesowy, ale także społeczny, kulturowy, lokalny

nowych sposobów działań, elastyczności w podejściu do zmien-

i globalny. A „kierownik operacyjny” często musi mieć jasne zasady,

ności i niepewność oraz skutecznie rozpoznawać i adekwatnie

szablony i procedury działania, unika rozważania przeciwstawnych

rozwijać potencjał do podejmowania decyzji w rosnącej złożoności

scenariuszy i trudniej znosi niepewność. Wiele osób wyjaśnia te

świata i biznesu.

różnice jedynie cechami osobowości, gdy tymczasem badania potwierdzają, że są one wynikiem w dużym stopniu różnicy właśnie

rzeczywistość

to

także

nieustająca

zmienność,

- Rozmawiał Zespół FIS

w zakresie „poznawczej złożoności”. A to ma wpływ na sposób
podejmowania decyzji i w efekcie na cały biznes w szczególności
misję, wizję i strategię, która wyznacza kierunek rozwoju firmy.
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Filip Suchta
Olga Baran

Dystrybucja
Dystrybucja funduszy

zagranicznych w Polsce
- aspekty prawne

P

omimo iż dystrybucja funduszy zagranicznych w Polsce jest możliwa od ponad
13 lat, począwszy od wejścia w życie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dalej: Ustawa), produkty oferowane przez zagra-

nicznych zarządzających nie zawojowały polskiego rynku, mimo niejednokrotnie
lepszych wyników i znacząco niższych opłat za zarządzanie. W ocenie niżej podpisanych, taki stan rzeczy powodują nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także, jeśli nie
przede wszystkim, aspekty prawne wprowadzania zagranicznych funduszy do obrotu
na terytorium Polski. Poniżej znajduje się zwięzłe omówienie uwarunkowań prawnych, które dotyczą tej kwestii, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.
Zasady dystrybucji funduszy zagranicznych typu UCITS (ang.

Argumentacja KNF, której stanowisko niewątpliwie miało istotny

undertakings for collective investment in transferable securities),

wpływ na wprowadzenie do Ustawy wyżej wskazanego przepisu,

czyli przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywal-

opierała się na tym, że polski system prawa nie przewiduje insty-

ne papiery wartościowe (odpowiedników polskich funduszy

tucji tzw. ‘własności powierniczej’, wobec czego w ocenie organu

otwartych), przeszły daleko idącą ewolucję od 2004 r., kiedy to

nie jest możliwe na terenie Polski zbywanie tytułów uczestnictwa

w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wdrożo-

polskim inwestorom z wykorzystaniem omawianej instytucji,

no obowiązujący już w Unii Europejskiej pakiet dyrektyw i aktów

gdyż byłoby to sprzeczne z interesem uczestnika, w szczegól-

wykonawczych regulujących w sposób jednolity na poziomie

ności ograniczałoby możliwość dochodzenia roszczeń wprost od

europejskim funkcjonowanie i zbywanie UCITS. W szczególności

zagranicznego funduszu oraz rodziło ryzyko, że przedmiotowe

w ramach Dyrektywy UCITS IV z 2009 r. ujednolicono mecha-

tytuły uczestnictwa, w razie upadłości podmiotu wskazanego

nizm transgranicznego zbywania tytułów uczestnictwa tego

w rejestrze jako ich posiadacz, weszłyby do jego masy upadłości.

typu funduszy poprzez uregulowanie procedury notyfikacyjnej

Najbardziej zdeterminowani zarządzający z zagranicy zmuszeni

na poziomie rozporządzenia unijnego nr 584/2010, obowiązują-

byli nawiązać współpracę z tzw. lokalnymi agentami transfe-

cego bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE.

rowymi, którzy umożliwili spełnienie wymogu narzuconego

Nadzieje zagranicznych zarządzających na to, że i w Polsce

przez polskie przepisy. Abstrahując od tego, czy obawy KNF były

możliwe będzie błyskawiczne wprowadzenie funduszu do

słuszne czy nie, z pewnością podejście regulatora, a następ-

obrotu, napotkały istotny problem w postaci dodanego w ramach

nie ustawodawcy, ograniczyło liczbę funduszy zagranicznych,

implementacji UCITS IV przepisu art. 256 ust. 1b Ustawy,

które decydowały się na rozpoczęcie dystrybucji w Polsce.

który wprost zakazał stosowania w Polsce struktury nominee,
powszechnie wykorzystywanej w procesie dystrybucji przez

Z chwilą wejścia w życie z dniem 4 czerwca 2016 r. kolejnej

fundusze zagraniczne. O ile bowiem w każdym innym państwie

nowelizacji Ustawy, tym razem mającej na celu implementa-

członkowskim tytuły uczestnictwa funduszu mogą być zapisane

cję do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy

w rejestrze uczestników na imię dystrybutora (najczęściej banku),

ZAFI, a więc przepisów regulujących na poziomie europejskim

w przypadku Polski w rejestrze muszą się znaleźć dane każdego

działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwe-

polskiego inwestora, co znacząco utrudnia proces sprzedaży.

stycyjnymi (dalej: ZAFI), do Ustawy dodane zostały przepisy
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regulujące zasady dystrybucji na terytorium Polski drugiego obok
UCITS typu funduszy zagranicznych, tj. unijnych AFI (a więc alternatywnych

funduszy

inwestycyjnych

zarejestrowanych

lub

dysponujących zezwoleniem wydanym przez właściwy organ
w państwie członkowskim lub wykonujących działalność AFI
w państwie UE bez rejestracji lub zezwolenia, jeżeli nie są one wymagane).
Wprowadzone przepisy przewidują procedurę tzw. ‘paszportowania’ ZAFI w zakresie dystrybucji unijnych AFI (inaczej niż w przypadku

art. 256 ust. 1b, KNF, mimo braku przepisu Ustawy, może wyma-

funduszy typu UCITS, przepisy europejskie nie wprowadzają pasz-

gać od unijnych AFI możliwości identyfikacji każdego uczestnika,

portu dla funduszu, a dla jego spółki zarządzającej), która analo-

który nabył tytuły uczestnictwa na terytorium Polski. Niemniej

gicznie jak w przypadku funduszy typu UCITS, polega na notyfikacji

wydaje się, że w sytuacji braku wyrażonego wyraźnie zakazu

KNF zamiaru wprowadzenia unijnego AFI do obrotu na terytorium

ustawowego, sytuacja unijnych AFI chcących stosować struktury

Polski. Niestety dalsze przepisy Ustawy, a raczej ich brak, powo-

nominee, wydaje się być lepsza niż kiedyś funduszy typu UCITS.

dują, że zbywanie unijnych AFI w Polsce generuje znacznie więcej
wątpliwości niż ma to miejsce w przypadku funduszy typu UCITS.

Z kolei jeśli chodzi o dystrybuowanie praw uczestnictwa unijnego AFI wśród klientów detalicznych, unijny AFI może je zbywać

Dla rozpoczęcia dystrybucji unijnego AFI wśród klientów profe-

wyłącznie jeżeli przedmiotowe prawa uczestnictwa są papierami

sjonalnych wystarczająca jest sama notyfikacja. Jakkolwiek

wartościowymi na gruncie odpowiednich przepisów państwa

w pierwszym momencie można odnieść wrażenie, że wobec tego

macierzystego AFI i informacje o nich oraz warunkach ich nabycia,

praktyczna strona zbywania AFI w Polsce nie budzi wątpliwości,

stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o naby-

to jednak mając na uwadze obowiązujące dotychczas generalne

ciu tych papierów wartościowych, udostępniane są, w dowolnej

zasady dotyczące zbywania zagranicznych funduszy typu UCITS,

formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom na terytorium

pojawia się kilka wątpliwych kwestii, na które Ustawa nie daje

jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresato-

odpowiedzi. W pierwszej kolejności należy bowiem wskazać, że

wi. Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, prawa uczestnictwa

Ustawa nie przewiduje w jaki właściwie sposób zbywanie unij-

unijnego AFI mogą być wprowadzone do obrotu na terytorium

nego AFI miałoby sie odbywać – wyłącznie w oparciu o prawo

Polski wśród klientów detalicznych, jednak wyłącznie na zasadach

właściwe państwa macierzystego, czy może z zachowaniem

określonych w Ustawie o ofercie. W praktyce oznacza to, że unijny

polskich regulacji, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmio-

AFI nie może publicznie oferować swoich tytułów uczestnictwa

tów trzecich, wyłącznie w drodze oferty prywatnej, czy także

w sposób przewidziany w Ustawie dla polskich funduszy inwesty-

w drodze oferty publicznej (na zasadach określonych w ustawie

cyjnych otwartych, tj. z pominięciem reżimu Ustawy o ofercie, ale

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (dalej: Ustawa o ofercie),

musi go bezwzględnie przestrzegać za każdym razem, kiedy istnie-

czy też w prawie właściwym państwa macierzystego). Mając na

je możliwość skierowania oferty do klienta detalicznego.

względzie, że Ustawa w sposób wyczerpujący reguluje wszystkie
wskazane powyżej kwestie w odniesieniu do zbywania w Polsce
zagranicznych funduszy typu UCITS, pozostawiając je nierozstrzygnięte w odniesieniu do unijnych AFI, można twierdzić, że

Mimo iż wskazane powyżej odesłanie ustawodawcy do reżimu

zbywanie na terytorium Polski unijnych AFI może odbywać się

Ustawy o ofercie wydaje się nie generować praktycznych trudności,

w całości na zasadach obowiązujących w jego państwie macie-

może jednak prowadzić do konieczności przejścia dosyć skompli-

rzystym, a więc z całkowitym pominięciem wymogów przewidzia-

kowanej i czasochłonnej procedury. W tym miejscu należy bowiem

nych dla analogicznego sposobu dystrybucji w prawie polskim,

zauważyć, że papiery wartościowe emitenta z siedzibą w państwie

choć trudno zaprzeczyć, że nie jest to stanowisko bezdyskusyjne.

członkowskim, dla którego Polska jest państwem przyjmującym,
mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do

Kolejnym budzącym wątpliwości zagadnieniem, ściśle powiązanym

obrotu na rynku regulowanym na terytorium Polski wyłącznie

z powyższym, jest kwestia omawianego już przy okazji zagranicz-

w oparciu o tzw. zasadę ‘jednolitego paszportu europejskiego’ po

nych funduszy typu UCITS, zakazu zbywania na terytorium Polski

otrzymaniu uprzedniej notyfikacji od organu nadzoru jego państwa

praw uczestnictwa zagranicznych funduszy z wykorzystaniem tzw.

macierzystego przez KNF. Co do zasady, w praktyce oznacza to, że

struktury nominee. Nowelizując Ustawę ustawodawca nie zdecy-

jeżeli unijny AFI, mający zamiar rozpocząć w Polsce dystrybucję

dował się wprowadzić w odniesieniu do unijnych AFI zakazu analo-

praw uczestnictwa wśród klientów detalicznych, dotychczas nie

gicznego do obowiązującego fundusze typu UCITS, mimo iż jego

sporządził prospektu emisyjnego na zasadach określonych w dyrek-

uzasadnienie, dotychczas konsekwentnie prezentowane przez

tywie prospektowej, będzie musiał w pierwszej kolejności sporzą-

KNF, pozostaje aktualne także w odniesieniu do zbywania unijnych

dzić i zatwierdzić taki dokument w swoim państwie macierzystym,

AFI. Jak pokazuje doświadczenie sprzed wprowadzenia do Ustawy

a następnie skorzystać z procedury „jednolitego paszportu”.
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O ile w odniesieniu do unijnych AFI zarządzanych przez podmioty
z UE regulacje Ustawy w tym miejscu się kończą, o tyle w przypadku
unijnych AFI wprowadzanych do obrotu przez polskie TFI lub zarządzających ASI, ustawodawca dodatkowo przyznał KNF uprawnienie
do zgłoszenia, w terminie 20 dni od otrzymania notyfikacji, sprzeciwu wobec zamierzonego wprowadzenia unijnego AFI do obrotu,
jeżeli zarządzanie AFI (i) nie jest zgodne z przepisami prawa lub (ii)
towarzystwo albo zarządzający ASI narusza określone w przepisach warunki dotyczące podjęcia i prowadzenia działalności swojej
lub unijnego AFI bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia jednej ze wskazanych okoliczności. W przeciwnym razie KNF
jest obowiązana zawiadomić o możliwości wprowadzenia unijnego
AFI do obrotu z dniem otrzymania takiej informacji. Ponadto ustawodawca, na wzór regulacji dotyczących zagranicznego funduszu
typu UCITS, zobowiązał towarzystwo i zarządzającego ASI do informowania w zakreślonych terminach o istotnych zmianach danych

Jak wynika z powyższego, lakoniczna regulacja zasad wprowadza-

przekazanych pierwotnie do KNF. W przypadku wprowadzenia

nia w Polsce do obrotu unijnych AFI (w przypadku tych zarządza-

zmian bez uprzedniej notyfikacji KNF lub wbrew jej zastrzeżeniu

nych przez podmiot z UE sprowadzająca się do dwóch artykułów

co do niezgodności planowanych zmian z przepisami prawa KNF,

Ustawy) zasadniczo jedynie odzwierciadlająca postanowienia

obok szeregu sankcji administracyjnych, może zakazać dalszego

Dyrektywy ZAFI bez jakiegokolwiek odniesienia się do specyfiki

wprowadzania AFI do obrotu.

polskiego porządku prawnego i generalnych zasad wypracowanych w dotychczasowej praktyce zbywania na terytorium Polski
funduszy zagranicznych typu UCITS, generuje szereg praktycznych
wątpliwości, z którymi unijne AFI, chcące rozpocząć w Polsce
dystrybucję swoich praw uczestnictwa, będą musiały się zmierzyć.
Mając na względzie, że zdecydowanie szerszą regulacją objęty
został szczególny przypadek, w którym unijny AFI jest wprowadzany do obrotu przez polskich zarządzających, korzystających
w tym zakresie z paszportu ZAFI, wydaje się, że przyjęty przez
ustawodawcę sposób regulacji zbywania unijnych AFI jest raczej
niedopatrzeniem, aniżeli celowym działaniem.

Podsumowując, w ocenie autorów, niewątpliwie regulacje prawne
dotyczące dystrybucji w Polsce funduszy zagranicznych mają
kluczowe znaczenie dla oceny przedmiotowego zagadnienia.
Zakaz stosowania przez fundusze typu UCITS struktury nominee
znacząco ograniczył krąg dystrybuowanych w Polsce instytucji
zbiorowego inwestowania tego typu, a brak precyzyjnej regulacji
dotyczącej wprowadzania do obrotu na terytorium Polski unijnych AFI z pewnością nie ułatwia sytuacji zarządzającym tego
typu funduszami. Podejście polskiego organu nadzoru i ustawodawcy niewątpliwie przyczynia się do ograniczenia konkurencji

OLGA BARAN

i jest w interesie polskich TFI. Odpowiedź na pytanie, czy jest to

As s oc ia te w Ka nce l a rii

również w interesie polskich inwestorów, wykracza poza zakres

Ma tc zuk Wie c zore k

F I L I P S U C H TA
Radca Prawny,
Wspólnik w Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy,
współkierujący Praktyką
Rynku Kapitałowego
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niniejszej publikacji.
Więcej o reverse solicitation na stronie nr 14

Joanna Wyrębowska
Magdalena Lewy

Nowe techniki

Nowe techniki rekrutacji
- jak pozyskać wartościowego
pracownika na rynku
finansowym?

W

związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem proces rekrutacji w sektorze finansowym
jest o wiele bardziej wymagający, niż kilka czy kilkanaście lat temu. Na obecną sytuację
na rynku pracy wpływ ma kilka czynników.

Pierwszym i najbardziej istotnym jest zmiana pokoleniowa

Elementem wpływającym na skuteczność procesu rekrutacji jest

pracowników, a co za tym idzie, ich oczekiwań wobec praco-

sposób dotarcia do wartościowych kandydatów na rynku finanso-

dawców, które nie ograniczają się już do interesującego zakresu

wym, który obecnie wiąże się z korzystaniem z wszelkich środków

obowiązków i wysokości wynagrodzenia. Kolejnym, są zmiany

komunikacji dostępnych na rynku. Jeszcze dekadę temu było ich

demograficzne i ograniczona liczba specjalistów w danej branży,

zaledwie kilka (prasa, portale ogłoszeń, rekomendacje i poszuki-

co w szczególności widać na rynku finansowym, który jest stosun-

wania bezpośrednie). Obecnie ogłoszenie oferty nie może wiązać

kowo zamkniętym obszarem pod kątem przepływu kandydatów

się tylko z publikacją na firmowym portalu pracy.

z innych branż. Co zatem zrobić, aby pozyskać wartościowego
pracownika na rynku finansowym?

Duże portale ogłoszeń

Niszowe sektorowe portale
Agregatory
ogłoszeń

Małe portale ogłoszeń
Aplikacje ogłoszeniowe

Prasa i radio

Bazy danych
Rekomendacje

Inne

100%

Poszukiwania bezpośrednie

Twitter
Linkedin

Reklama (outdoor, billboard)
Platformy rekomendacyjne

NARZĘDZIA
REKRUTACJI
WYKORZYSTYWANE
OBECNIE

GoldenLine
Platformy
sourcing’owe

Firmowa strona
(zakładka kariera)
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Co ciekawe, nawet sposób aplikacji na dane stanowisko może
mieć charakter motywacyjny dla kandydatów. Coraz częściej
udostępnienie swojego profilu na portalu społecznościowym,
czy intuicyjny portal zgłoszeniowy bez konieczności wysyłania
CV, zachęca do szybkiego zaangażowania w proces. Coraz częściej stosuje się także gamifikację, czyli zastosowanie różnego
rodzaju gier mających na celu zwiększenie zaangażowania pracowników na etapie procesu rekrutacji. Niektóre firmy stosują
gamifikację w celu pozyskania danych potencjalnych kandydatów.
Konkurencja pomiędzy podmiotami mająca na celu pozyskanie
najbardziej wartościowych kandydatów z rynku cały czas trwa.
Nie odkryjemy Ameryki mówiąc, że zgłoszenia wymagające
wysłania listu motywacyjnego powoli odchodzą w zapomnienie.
Warto dodać, że oprócz publikacji ogłoszeń, najlepszą skuteczność
rekrutacyjną mają teraz poszukiwania bezpośrednie na portalach
społecznościowych i branżowych. Ze względu na specjalistyczny
charakter stanowisk w instytucjach finansowych rynek pracownika jest bardzo ograniczony a najlepsi kandydaci najczęściej
nie poszukują aktywnie nowego miejsca zatrudnienia. My, jako

konkretne stanowisko z punktu widzenia misji i wizji całej organi-

rekruterzy, musimy więc korzystać z wszelkich możliwych kana-

zacji. Pokolenie Y coraz częściej zamiast pytań „Co mam robić?” szuka

łów kontaktu z potencjalnym kandydatem. Dobrym sposobem na

sensu w wykonywanej pracy i chce wiedzieć, jaki wpływ na dzia-

pozyskanie idealnego pracownika jest także udział w konferen-

łanie organizacji będą mieć powierzone im zadania. Na etapie pro-

cjach branżowych, których w sektorze finansowym nie brakuje.

cesu rekrutacji przekazanie tych informacji jest niezwykle istotne.

Obecnie pracodawcy stawiają czoła nowej generacji pracowników

Kandydaci zwracają również uwagę na ścieżki karier i we-

Y. Są to osoby urodzone w latach 80-tych i 90-tych XX wieku.

wnętrzne możliwości rozwoju. Coraz bardziej popularne stają się

Istotne różnice pokoleniowe w procesie rekrutacji widać przede

pytania o możliwości pracy zdalnej. Według badań przepro-

wszystkim w sposobie komunikacji. Igreki to pracownicy mobilni,

wadzonych przez HRK ponad połowa kandydatów zwraca

na co dzień korzystający z Internetu i pozostający w stałym kon-

uwagę głównie na atmosferę w pracy oraz zachowanie work

takcie online. Obecność w mediach społecznościowych i portalach

life balance. Kolejnym benefitem cenionym wśród specjalistów

branżowych jest więc nieodzownym elementem pracy rekrutera

są dofinansowania do studiów podyplomowych, czy między-

na rynku finansowym. Za kilka lat będziemy mieli do czynienia

narodowych certyfikacji, takich jak MBA, CFA, ACCA, CIMA,

z nową generacją pracowników Z, preferujących jeszcze mniej

Doradca Inwestycyjny oraz Makler Papierów Wartościowych.

formalną formę kontaktu poprzez komunikatory internetowe,
co będzie wymagało korzystania przez pracodawcę nie tylko

Warto zauważyć, że pracownicy nowej generacji zwracają

z Linkedina, ale również innych mniej formalnych aplikacji, takich

uwagę nie tylko na ciekawy zakres obowiązków, czy wysokość

jak Snapchat czy What’s up i Messenger. Według badań przepro-

i składniki wynagrodzenia. Igreki przywiązują wagę do misji i wizji

wadzonych przez HRK w 2025 roku aż 75% pracowników będzie

firmy oraz działalności w organizacjach non-profit. Instytucje

pochodzić z pokolenia Y i Z, i chociaż dzisiaj rekrutacje prowadzone

finansowe są sponsorem wydarzeń kulturalnych i sportowych.

na Facebooku wydają się być nieprofesjonalnym i abstrakcyjnym

Część z nich czynnie udziela się w fundacjach wspierających

sposobem komunikacji z potencjalnym pracownikiem, to za kilka

potrzebujących, czy w corocznych akcjach, takich jak organizo-

lat mogą stać się codziennością dla specjalistów ds. rekrutacji.

wana przy okazji Świąt Bożego Narodzenia ”Szlachetna Paczka”.
Z punktu widzenia nowego pracownika jest to element, który
wpływa na pozytywne postrzeganie organizacji jako potencjalnego
pracodawcy. Pokoleniu Y i Z nie zależy tylko na ciekawym zakresie

Jak zachęcić kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji? – to kolejne

obowiązków, ale również na znalezieniu swojego miejsca w orga-

wyzwanie, przed którym stoją pracodawcy. Sam proces rekrutacji

nizacji. Im intensywniej firma angażuje się w wydarzenia społeczne

nie ogranicza się już tylko do publikacji ogłoszenia, czy nawet dotarcia

czy kulturalne, tym lepiej jest postrzegana na rynku. W sektorze in-

do kandydata bardziej niestandardowymi ścieżkami. Specjaliści

stytucji finansowych dodatkowo wzmacnia to wśród kandydatów

ds. rekrutacji stają się niejako sprzedawcami oferty pracy i oprócz

poczucie związania się ze stabilnym pod względem finansowym

przedstawienia zadań i warunków pracy, muszą przedstawić

pracodawcą. Ze względu na ograniczony rynek pracowników,
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często obieg informacji wśród kandydatów jest bardzo szybki
i w tym przypadku dobra opinia i sposób postrzegania pracodawcy
może zdziałać przysłowiowe cuda i często decyduje o nawiązaniu
współpracy. Wśród pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych panuje otwarta komunikacja i jest to idealny przykład
środowiska, w którym to nie jedynie wysokość wynagrodzenia, ale
szereg innych czynników decyduje o związaniu się z konkretnym
pracodawcą.

Pomimo stale zmieniającego się i coraz bardziej wymagającego rynku pracownika oraz nowinek technologicznych
warto jednak pamiętać, że kontakt z kompetentnym rekruterem reprezentującym pracodawcę, czy to będący Państwa
pracownikiem wewnętrznym, czy profesjonalnym doradcą
personalnym, jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi
rekrutacji. Jeżeli dodatkowo korzystamy z wszelkich narzędzi
dostępnych na rynku (a jest ich naprawdę wiele) sukces mamy
gwarantowany – nawet na tak trudnym rynku jakim jesteśmy.

HRK S.A. to polska firma specjalizująca się w doradztwie personalnym i digitalizacji
procesów HR. Dzięki doświadczeniu w 4 kluczowych obszarach HR (rekrutacja, ocena
i rozwój pracowników, employer branding i obsługa systemów payroll) zapewniamy
naszym klientom najwyższą jakość usług, nawet przy napiętych terminach. Od 2000 r.
wspieramy menedżerów w pozyskiwaniu pracowników i skutecznym zarządzaniu

JOANNA WYRĘBOWSKA

personelem. Pracujemy w zespołach ekspertów specjalizujących się w poszczególnych

Business Unit Manager

sektorach gospodarki.
Oferujemy usługi rekrutacji pracowników, badań i rozwoju potencjału zawodowego

M AG DA L E N A L E W Y
Associate Consultant

(łącznie z zaawansowanymi badaniami Assessment/Development Centre), budowanie
ścieżek kariery, employer branding oraz – pod marką HRK Payroll Consulting – administrację wynagrodzeniami i zarządzanie dokumentacją personalną.

13

Wojciech Kobyliński

Koncepcja „reverse
solicitation”
Reverse
solicitation
w świetle regulacji
polskich i europejskich

D

yrektywa AIFM1, obowiązująca w Unii Europejskiej od czerwca 2013 r., wprowadziła istotne zmiany na
europejskim rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych (dalej jako „AFI”). Do jej najbardziej znaczących
postanowień należy dopuszczenie możliwości transgranicznego wprowadzania jednostek AFI do obrotu w innych

państwach członkowskich na zasadzie tzw. paszportowania. Praktyka rynkowa wypracowała alternatywne wobec zasady
paszportowania formy dystrybucji, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na koncepcję reverse solicitation.
Zgodnie z dyrektywą AIFM, pod pojęciem „wprowadzania do

PODEJŚCIE DO REVERSE SOLICITATION PRZEZ ORGANY

obrotu” (eng. marketing) należy rozumieć bezpośrednie lub pośred-

UNIJNE I NADZORCÓW FINANSOWYCH

nie oferowanie albo plasowanie, z inicjatywy zarządzającego AFI lub

Należy zauważyć, że brak jest jednoznacznej definicji praktyk re-

w jego imieniu, udziałów lub jednostek uczestnictwa AFI, na rzecz

verse solicitation na poziomie europejskim. Ani Komisja Europej-

inwestorów lub wśród inwestorów zamieszkałych lub posiadają-

ska, ani Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo-

cych siedzibę statutową na terytorium państwa członkowskiego.

wych (ESMA), nie wydały jak dotąd oficjalnego stanowiska w tej

Jednocześnie, motyw 70 preambuły do dyrektywy AIFM stanowi,

sprawie. Warto jednakże zauważyć, że w ramach działań zmierza-

że dyrektywa nie powinna wpływać na obecną sytuację, w której

jących do budowy unii rynków kapitałowych, Komisja Europejska

inwestor branżowy mający siedzibę w Unii może inwestować w AFI

opublikowała w marcu 2017 r. raport z propozycjami inicjatyw

z własnej inicjatywy niezależnie od tego, gdzie zarządzający AFI lub

mających na celu likwidację krajowych barier dla przepływów

AFI ma swoją siedzibę. Łączna interpretacja wskazanych postano-

kapitałowych, wśród których wskazała, że prowadzone są prace

wień dyrektywy AIFM prowadzi do wniosku, że z wprowadzaniem

grupy państw członkowskich służące określeniu wspólnej defi-

jednostek AFI do obrotu będziemy mieli do czynienia wyłącznie

nicji marketingu pasywnego i jednocześnie zwróciła się o kon-

wtedy, gdy będzie to następowało z inicjatywy zarządzającego AFI.

tynuowanie przeglądu przepisów krajowych oraz współpracy
z ESMA w celu osiągnięcia konwergencji praktyk nadzorczych

Powyższa wykładnia przepisów dyrektywy AIFM doprowadziła do

w tym obszarze. Rezultaty prac spodziewane są w czwartym

wypracowania na rynku AFI koncepcji tzw. marketingu pasywnego

kwartale 2017 r.

2

(eng. reverse solicitation lub passive marketing). Polega ona na
dystrybucji jednostek uczestnictwa AFI z wyłącznej inicjatywy

Do czasu ujednolicenia praktyki na poziomie europejskim, po-

inwestora, gdzie zarządzający AFI dokonuje, co do zasady, jedynie

dejście do marketingu pasywnego uzależnione jest jednak od

reaktywnych czynności wobec kontaktu ze strony potencjalnego

decyzji organów nadzorczych każdego państwa członkowskie-

inwestora. Nie ma on wówczas obowiązku dokonania paszporto-

go z osobna.

wania wobec organów nadzoru w państwie siedziby inwestora.
[ 1 ] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE
oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE z 1 lipca 2011 r. L 174/1) (dalej jako „dyrektywa AIFM”).
[ 2 ] Zob. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „Przyspieszenie budowy unii rynków kapitałowych: zlikwidowanie krajowych barier dla przepływów kapitałowych”, Bruksela 24 marca 2017 r.,

Wydaje się, że najbardziej kompleksowe stanowisko w tym zakre-

R E V E R S E S O L I C I TAT I O N W P O L S C E

sie zajął nadzorca finansowy z Luksemburga - CSSF (Commission

Polskie przepisy prawa nie odnoszą się w jakikolwiek sposób do

de Surveillance du Secteur Financier), który w 2015 r. opublikował

zagadnienia marketingu pasywnego. Brak jest również stanowi-

interpretację odpowiadającą na szereg wątpliwości związanych

ska KNF w tym przedmiocie.

z reverse solicitation, definiując samo pojęcie jako „dostarczanie
informacji dotyczących AFI i umożliwienie nabycia jednostek AFI

Zgodnie z postanowieniami u.f.i., zarządzający AFI z innego pań-

potencjalnym inwestorom w następstwie inicjatywy tych inwe-

stwa członkowskiego może wprowadzać jednostki AFI do obrotu

storów, bez jakichkolwiek zabiegów (eng. without any solicitation)

w Polsce zasadniczo jedynie po przejściu procedury paszportowa-

dokonanych uprzednio przez AFI lub zarządzającego AFI”.

nia. Przepisy nie precyzują jednak samego pojęcia „wprowadzania
do obrotu”. Posiłkując się zatem wykładnią prounijną, praktyka

Podobne podejście zaprezentował również regulator francuski -

reverse solicitation powinna być również w Polsce uznana za do-

AMF (L’Autorité des Marchés Financiers), z tą jednak różnicą, że

puszczalną.

praktyka marketingu pasywnego została przez niego uznana za
dopuszczalną wyłącznie wobec jednostek AFI, który został kon-

Dystrybucja w tym trybie powinna jednak dotyczyć wy-

kretnie wskazany (eng. specifically designated) przez potencjalne-

łącznie inwestorów profesjonalnych, a AFI lub zarządzają-

go inwestora.

cy AFI powinny szczegółowo udokumentować, że jednostki
AFI zostały zbyte z inicjatywy samego inwestora, który jest

W Wielkiej Brytanii koncepcja reverse solicitation została bezpo-

świadomy, że jego prawa i obowiązki związane z nabyciem

średnio uregulowana w przepisach transponujących postanowie-

jednostek AFI będą, co do zasady, podlegać pod prawo pań-

nia dyrektywy AIFM do lokalnego porządku prawnego, jako tzw.

stwa właściwego dla siedziby AFI lub zarządzającego AFI.

marketing z inicjatywy inwestora (eng. marketing at the initiative
of the investor). Kwestia ta była następnie przedmiotem doprecy-

Więcej o dystrybucji funduszy zagranicznych na stronie nr 8

zowania ze strony brytyjskiego nadzorcy - FCA (Financial Conduct
Authority), który stwierdził, że potwierdzenie inwestora o nabyciu
jednostek AFI w drodze reverse solicitation jest zasadniczo wystarczającym dowodem, chyba że potwierdzenie to zostało uzyskane w celu ominięcia reżimu dyrektywy AIFM.

WOJCIECH
K O BY L I Ń S K I
Doktorant w Instytucie
Nauk Prawnych PAN
Prawnik w kancelarii
Ernst & Young Law Tałasiewicz,
Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k.
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„Big data” nie jest już niczym
wielkim, za to „Smart data”
stało się mądrą strategią

smart data

P

otencjał, j a k i k r y j ą w s o bi e d a ne w za k re si e s e c u rit i e s se rv ice s by ł d o n ie d a w n a l e kce w a ż ony.
Dopiero dziś zaczyna się wyścig w poszukiwaniu nowych, mądrzejszych sposobów na ich
wykorzys ta ni e .

Prawdopodobnie jeszcze nigdy w biznesie i mediach nie mówiło się

Czy dzisiejszy wyścig o mądre, analityczne wykorzystanie

tyle o „Big data” i analizie danych. Eksperci szacują, że w ciągu ostat-

danych (ang. Smart data) stanie się oczekiwanym od lat prze-

nich 12 miesięcy ich liczba w sieci po raz pierwszy w historii przekro-

łomem? Przecież już dziś analitycy danych robią co mogą, aby

czyła zawrotny próg 10 Zettabyte’ów (1 ZB = 1 bilion gigabyte’ów).

odkodować chaotyczne cyfrowe hieroglify i przetłumaczyć

Z roku na rok w Internecie przybywa średnio 40 proc. nowych da-

je na informacje wartościowe dla biznesu oraz konsumenta.

nych. Co to oznacza dla nas – przedstawicieli świata finansów?

Jednak, według szacunków, obecnie udaje nam się spożytko-

To, że dostawcy usług finansowych – banki, ubezpieczyciele,

wać ledwie 20 proc. całego wolumenu Big data, a do 2020 roku

zarządzający funduszami i banki powiernicze stają się równocześnie

będziemy w stanie sensownie wykorzystać 30 proc. z nich.

dostawcami technologii.
Być może nie na miejscu jest przypomnienie, że jeden z amerykań-

Now e t e c h n ol og ie z a rz ą d z a n ia d a ny mi t a k i e

skich banków powierniczych dokonał takiego przejścia już ponad

ja k a n a l iz a p re d y k t y w n a i p re s k ry p t y w n a

dwie dekady temu, stając się pionierem zbierania „Big data”. Mimo to,

z a c z y n a j ą z mi e n ia ć ry n e k , ot w i e ra ją c z u-

po tylu latach nie doczekaliśmy się znaczącego przełomu na rynkach

p e ł n ie n ow e moż l iw ośc i d l a z a rz ą d z a j ą c yc h

finansowych. Zbieranie ogromnej ilości danych przyniosło dostęp

fu n d u s z a mi .

do ciekawych statystyk, jednak nie pomogło zarządzającym
funduszami zrozumieć swoich klientów tak, aby móc mode-

Wyścig o mądre wykorzystanie danych nie ominął też sektora

lować ich zachowania inwestycyjne.

„Big data” nie usprawni-

Securities Services, który w ciągu ostatnich lat zmienił się nie do po-

ły dystrybucji funduszy, nie wpłynęły na opracowanie schema-

znania. Jeszcze jakiś czas temu obejmował on jedynie usługi zwią-

tów zachowań inwestycyjnych, nie zrewolucjonizowały oferty

zane z obsługą papierów wartościowych, podczas gdy dzisiaj banki

produktowej, i w końcu nie przyniosły optymalizacji kosztów obsługi.

powiernicze prześcigają się w coraz to bardziej kompleksowych
rozwiązaniach i usługach suplementarnych. Z punktu widzenia zarządzających funduszami kwestie spadających marż oraz prawnego
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Nawet ci, któ r zy d o tyc hc za s zbi e r a l i d a ne,

wymogu raportowania wywierają największą presję. I właśnie w obu

nie p otraf ili i c h o pty m a l ni e wy ko r zys ta ć .

tych kwestiach analiza danych może być prawdziwym przełomem.

Analityka Big data pozwala bowiem zrozumieć, co i dlacze-

P oj a w ie n ie s i ę b l oc kc h a in u ora z sz t u c z n e j

go się dzieje, oraz pomaga przewidywać, co będzie się działo.

i n t e l i g e n c ji t o kol e j n e e l e me n t y w i t a k ju ż

Dzięki skomplikowanym algorytmom nazywanym „analityką

z ł oż on e j s t ru k t u rz e z mi a n , k t óre c z e ka j ą

predyktywną” możemy budować scenariusze rozwoju rynku

ry n e k fi n a n sow y w n a jb l i ż s z yc h l a t a c h .

i zachowań konsumentów. Jeszcze bardziej skomplikowana
analityka preskryptywna dostarcza wiedzy jak te zachowania

Podstawowe usługi BNP Paribas Securities Services takie

modelować, wpływać na kształtowanie pożądanych postaw

jak

oraz zapobiegać tym niechcianym, na przykład utracie klientów.

transakcji
z

przechowywanie
obszaru

na

aktywów,

papierach

banku

rozrachunek

wartościowych,

depozytariusza,

i

czy

rozliczanie
też

księgowości

usługi

funduszy

funduszami

i szeroko rozumianego zarządzania płynnością są na tyle dojrza-

oraz podmiotami świadczącymi im usługi, dotyczą przede

łe, że według nas to najlepszy moment na wdrożenie technologii

wszystkim kwestii związanych z dystrybucją produktów in-

w zakresie analizy danych. Mogą one odegrać kluczową rolę

westycyjnych, jak i obsługą rachunków uczestników fundu-

w tworzeniu nowych usług lub w ulepszaniu tych istniejących.

Wyzwania,

które

stoją

przed

zarządzającymi

szy. Należą do nich komunikacja z uczestnikami, zbieranie
i przetwarzanie danych oraz zmiany produktowe i procesowe

Rozpoczęliśmy już proces rozwoju infrastruktury technicznej.

w zakresie dystrybucji jednostek. W dużym stopniu jest to wyni-

Usługi, które kiedyś wymagały czasu i zintensyfikowanej pracy,

kiem postępującej regulacji rynków finansowych, a co za tym idzie,

teraz mogą zostać zautomatyzowane, przyśpieszone i usprawnio-

coraz to nowymi, nakładanymi przez regulatora, obowiązkami do-

ne. W skrócie – o wielkich danych mówi się od lat, teraz stają się

tyczącymi przetwarzania informacji związanych z uczestnictwem

one rzeczywistością. Z jednej strony powstała cyfrowa platforma

w funduszach. Odpowiedź na te wyzwania wydaje się jedna: gracz,

dystrybucyjna nowej generacji dla funduszy. Z drugiej, partnerstwo

który da swoim klientom najszybszy i najlepszy dostęp do danych;

BNP Paribas Fund Link i Axa Investment Managers obrało sobie

ten, który będzie potrafił je analizować, oraz zgodnie z prawem

za cel, by uprościć proces dystrybucji funduszy i sprawić, że będzie

przesyłać, stanie się niekwestionowanym liderem w branży.

on wydajniejszy. Stanie się to realne dzięki ułatwieniu przepływu
informacji pomiędzy nabywcami funduszy a sprzedającymi. Swój

Prawne wy m o g i r a po r towa ni a i ko ni e c z-

udział mają w tym blockchain i smart contract technology.

ność więks ze j tr a ns pa r e ntno ś c i zwi ę k s za j ą
p otrzeb ę ana l i zy d a nyc h.
Dawno już minęły czasy tworzenia standardowych rozwiązań
Proces rozwoju analizy danych jest dodatkowo napędzany po-

nieuwzględniających indywidualnych potrzeb odbiorcy i podsu-

trzebą dywersyfikacji strategii inwestycyjnych, rosnącymi oczeki-

wania ich zdezorientowanym klientom. Współczesne relacje

waniami w zakresie raportowania (investment performance) oraz

biznesowe są mocno nastawione na partnerstwo, pracę z klien-

koniecznością większej transparentności. Pojawienie się technolo-

tami w celu określenia ich potrzeb oraz tworzenia produktów

gii takich jak blockchain i sztuczna inteligencja zwiększają złożo-

i usług szytych na miarę w taki sposób, aby sprostały wyzwaniom

ność tej struktury, stanowiąc jednocześnie jej niezbędny element.

zmieniającego się świata.

BNP Paribas Securities Services jest jednym z wiodących globalnych banków powierniczych i depozytariuszy
świadczących usługi dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi na całym świecie. Nasza oferta obejmuje
kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych, zarówno w obszarze pełnienia roli banku depozytariusza,
jak i usług powiernictwa papierów wartościowych na rynkach kapitałowych w kraju i za granicą. Dla naszych
klientów codziennie monitorujemy zmiany rynkowe i wspieramy ich w dostosowywaniu się do dynamicznie
zmieniających się przepisów regulujących rynek kapitałowy. Naszą filozofią jest dostarczanie rozwiązań dosko-

ANDRZEJ
SZADKOWSKI

General Manager at BNP Paribas
Securities Services Poland

nale dopasowanych do wymogów klienta i będących dla niego nową wartością.
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FIZ

Wyzwania i zalety dystrybucji
niepublicznego funduszu
inwestycyjnego zamkniętego

W

ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój segmentu funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Zainteresowanie emitowanymi przez nie certyfikatami inwestycyjnymi rośnie z roku na rok z uwagi na elastyczność
strategii inwestycyjnej takich funduszy, wysokie stopy zwrotu i transparentną działalność. Ponadto, w przeciwieństwie

do funduszy inwestycyjnych otwartych, wskazane instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu prawnego na rynku wtórnym.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prześcigają się w wymyśla-

innego uczestnika lub nowej osoby. Kojarzenie takich zleceń coraz

niu coraz bardziej alternatywnych strategii inwestycyjnych, w któ-

częściej staje się częścią oferty domów maklerskich, współpracują-

rych inwestycje obejmują aktywa dotąd niekojarzone z rynkiem

cych z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi.

kapitałowym. Powstały fundusze oparte o tak nietypowe aktywa
jak zielona energia, lasy, kamienice, a nawet filmy. Coraz większa

Zbycie zaś publicznych certyfikatów inwestycyjnych może nastąpić

świadomość inwestycyjna potencjalnych uczestników sprawia, że

w drodze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na rynku publicz-

dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych musi opierać się wła-

nym według aktualnej ceny rynkowej, po jakiej są one notowane

śnie o taką różnorodność oraz długofalowe utrzymywanie relacji

(certyfikaty inwestycyjne są poddawane stałej wycenie rynku i no-

z klientem, który z obserwatora staje się świadomym uczestnikiem

towane na rynku regulowanym), lub poza rynkiem regulowanym

procesu inwestycyjnego. W zakresie pozostającym poza tajemnicą

na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży za pośrednictwem

zawodową, towarzystwa na bieżąco informują inwestorów o po-

lub bez pośrednictwa domu maklerskiego. Aktywna dystrybucja

czynionych czynnościach, nakładach oraz ich wpływie na stopę

certyfikatów inwestycyjnych wymaga jednak dość szczególnych

zwrotu z funduszu.

przygotowań w zakresie struktury prawnej funduszu oraz samego
procesu sprzedaży. O ile w funduszach, w których ilość uczestni-

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne

ków jest niezmienna, płynność aktywów może być niska, a rola

zamknięte możemy podzielić na publiczne i niepubliczne. Obrót

Zgromadzenia Inwestorów istotna, o tyle w funduszach, w których

certyfikatami niepublicznymi najczęściej odbywa się poprzez

dochodzi do dużej zmienności w składzie inwestorów – ochrona ich

transakcje organizowane przez firmy inwestycyjne, jednak ten

interesu implikuje określone rozwiązania prawne. W szczególności

rynek pozostaje nadal niedostępny dla większości inwestorów.

niezbędne jest zapewnienie możliwości umorzenia certyfikatu in-

Niemniej jednak stale się rozwija z uwagi na fakt, że wiele funduszy

westycyjnego w określonej perspektywie. Daty wykupu muszą być

inwestycyjnych zamkniętych nie jest stawianych w stan likwidacji

zbieżne ze strategią inwestycyjną, profilem ryzyka funduszu oraz

po okresie inwestycyjnym, lecz reinwestuje środki swoich klientów.

oczekiwaniami inwestorów. Także w procesie sprzedaży lub ma-

Ci zaś mogą umorzyć swoje instrumenty lub (bez konieczności ge-

teriałach marketingowych inwestor powinien otrzymać transpa-

nerowania dodatkowego cash flow w funduszu) zbyć je na rzecz

rentną informację o terminach możliwego wyjścia z funduszu
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oraz ograniczeniach z tym związanych. Niejednokrotnie do statutów
funduszy wprowadzane są ograniczenia wykupu, polegające na
stopniowej redukcji umarzanych certyfikatów, jeśli łączna wartość
certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym dniu naruszyłaby płynność i nie pozwoliła na realizację polityki inwestycyjnej.
Niemniej jednak, obowiązkiem towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest zwrócenie zainwestowanych środków swoim klientom
i nieprawidłowe zarzadzanie płynnością, w świetle oczekiwanych
lub potencjalnych umorzeń, może doprowadzić do niezadowolenia
klientów i w konsekwencji kryzysu reputacyjnego funduszu.
Dość istotnymi ograniczeniami, związanymi z dystrybucją certy-

W zakresie ograniczeń w przekazywaniu informacji – warunki

fikatów inwestycyjnych, są ograniczenia w ilości możliwych do

emisji certyfikatów inwestycyjnych są dokumentem sformalizo-

przekazania informacji potencjalnym inwestorom oraz sama liczba

wanym, którego treść wyznaczają przepisy ustawy i rozporzą-

inwestorów, do których w ramach danej emisji można przekazać

dzenia. Po przydzieleniu certyfikatów inwestycyjnych, uczestnik

stosowne propozycje nabycia. Zdecydowana większość funduszy

ma również ograniczony dostęp m.in. do składu portfela funduszu

inwestycyjnych zamkniętych jest oferowana niepublicznie, co

oraz dokonanych przezeń transakcjach, chyba że fundusz emituje

oznacza, że informacja o emisji i jej parametrach dociera do niewiel-

publiczne instrumenty finansowe. Tego typu ograniczenia utrud-

kiej grupy, starannie wyselekcjonowanych inwestorów – stąd też

niają utrzymywanie relacji z klientem oraz bieżące zapewnienie go

alternatywne fundusze inwestycyjne są często uważane za luksu-

o prawidłowości poczynań zarządzającego. Wielu klientów bowiem,

sowe, wręcz niedostępne dla zwyczajnych inwestorów. W ramach

nawiązując do ekskluzywności takich funduszy, chce trzymać

emisji pierwotnej należy zidentyfikować również ograniczenie kwo-

rękę na pulsie swojej inwestycji, podczas gdy oprócz oficjalnych

towe (40.000,00 euro) co do wartości minimalnej inwestycji, które

wycen funduszu oraz sprawozdań finansowych, praktycznie nie

to ograniczenie nie jest stosowane w obrocie na rynku wtórnym.

mogą oni mieć dostępu do tajemnicy zawodowej zarządzającego.

Z jednej strony ułatwia to organizację rynku wtórnego, z drugiej zaś
prowadzi niejednokrotnie do znacznego rozdrobnienia w składzie
uczestników funduszu i kłopotach towarzystw funduszy inwesty-

Aktywna dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych jest więc

cyjnych w płynnej obsłudze swoich inwestorów.

świetnym sposobem na szybkie zwiększenie wartości aktywów funduszu, ale i niesie za sobą ryzyka. Są one związane z koniecznością zarządzania funduszem z uwzględnieniem nie tylko
interesu uczestników, ale i ich oczekiwań co do stopy zwrotu,
płynności lub transparentności. Fundusze inwestycyjne zamknięte, dzięki swojej elastycznej polityce inwestycyjnej idealnie wręcz
wpasowują się w niszę rynkową i są odpowiedzią na znużenie tradycyjnymi formami inwestowania. I będą nadal się rozwijać, o ile
zarządzający z zimną głową i najwyższą starannością będą dbali
nie tylko o realizację swoich celów, ale i sprostanie oczekiwaniom
inwestorów, które wyartykułowali oni podczas procesu nabywania instrumentów finansowych na skutek działań dystrybutorów.

R A FA Ł
W OJ C I E C H O W S K I
Adwokat, Dyrektor Departamentu
prawa rynku kapitałowego
w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy
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Katarzyna Mordaka

Przekształcenia

Przekształcenia w funduszach
inwestycyjnych zamkniętych
Dopuszczalność „przekształcenia” funduszu inwestycyjnego zamkniętego – w fundusz inwestycyjny
zamknięty aktywów niepublicznych, w świetle przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

N

a wstępie należy zauważyć, iż Ustawa o funduszach inwestycyjnych („UFI”, „Ustawa”), jak również żaden z wydanych do niej aktów
wykonawczych, nie podejmują zagadnienia dotyczącego „przekształcenia” funduszu inwestycyjnego zamkniętego w fundusz
inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, jak również „przekształcenia” funduszu inwestycyjnego zamkniętego akty-

wów niepublicznych w fundusz inwestycyjny zamknięty, pozbawiony tego charakteru. Czy wobec tego taki „zabieg” w ogóle jest możliwy?
Ustawa zawiera zamknięty katalog dopuszczalnych przekształceń

P R Z E C H O D Z Ą C D O S E D N A S P R AW Y…

funduszy. Następują one przez przekształcenie kilku funduszy in-

Wydaje się, że takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Zważyć

westycyjnych jednego rodzaju w jeden (fundusz parasolowy) albo

bowiem należy, że fundusz aktywów niepublicznych od typo-

dołączenie funduszu inwestycyjnego jako nowego subfunduszu do

wego funduszu inwestycyjnego zamkniętego różni w głównej

istniejącego funduszu inwestycyjnego tego samego rodzaju, funk-

mierze katalog dopuszczalnych przedmiotów lokat. Oba fundu-

cjonującego jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

sze, mimo wskazanej różnicy, są funduszami tego samego typu.
Stwierdzić zatem należy, brak przeszkód formalnoprawnych

Należy przy tym wspomnieć, że zmiana rodzaju funduszu in-

do

westycyjnego z wyjątkiem przekształcenia specjalistycznego

go – w fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicz-

funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny

nych. Przedmiotowe „przekształcenie” winno zostać dokonane

otwarty, na gruncie obowiązujących przepisów, jest co do zasady

w trybie zmiany statutu funduszu, poprzez zmianę polityki in-

niedopuszczalna.

westycyjnej funduszu, w tym również jego celu inwestycyjnego.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi również możliwość prze-

Skoro bowiem cel inwestycyjny jest obligatoryjnym elementem

kształcenia niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamknię-

statutu funduszu możliwa jest jego zmiana w trakcie działania

tego w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty. Powyższe

funduszu, w trybie zmiany statutu. Zaś zmiana celu inwestycyjne-

wskazuje, że zmiana charakteru funduszu inwestycyjnego

go funduszu pociąga za sobą również konieczność zmiany zasad

zamkniętego nie może być potraktowana jako przekształcenie

polityki inwestycyjnej w odpowiednim zakresie.

„przekształcenia”

funduszu

inwestycyjnego

zamknięte-

sensu stricto, takiego bowiem rozwiązania Ustawa nie przewiduje.
Powstaje jednak pytanie, czy przekształcenia standardowe-

W związku z powyższym, polityka inwestycyjna winna zostać

go FIZ w FIZAN i odwrotnie, nie mieszczą się w kategoriach

zmodyfikowana, z uwzględnieniem ustawowych zasad doty-

zmiany polityki inwestycyjnej dokonywanej poprzez zmianę

czących funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepu-

statutu funduszu?

blicznych, w tym poprzez modyfikację limitów inwestycyjnych.
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Ponadto, należy pamiętać o wskazaniu w statucie funduszu,
iż ma on zamiar prowadzić działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, z uwagi na ustawowy obowiązek wskazywania tej
cechy w statucie funduszu. Co istotne, przedmiotowe zmiany statutu, w aktualnym stanie prawnym nie wymagają zezwolenia KNF.
Cel przekształcenia – wskutek dokonania przedmiotowego „przekształcenia”, fundusz uzyskuje dłuższy termin na dostosowanie
struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w UFI
oraz statucie funduszu, wynoszący 36 miesięcy.
Pamiętać jednak należy, że dokonana zmiana nie pozwala na powtórne liczenie powyższego terminu od dnia wejścia w życie zmian
statutu, jako że początkiem jego biegu w znaczeniu cywilistycznym
jest dzień rejestracji funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych,
który pozostaje niezmienny. Zatem dokonując „przekształcenia”
funduszu inwestycyjnego zamkniętego w fundusz inwestycyjny
aktywów niepublicznych – nie uzyskujemy pomimo to, nowego
terminu na dywersyfikację lokat, lecz wyłącznie uzyskujemy jego
odpowiednie przedłużenie – do 36 miesięcy liczonych od dnia
rejestracji funduszu.
Tym samym, jeśli celem TFI zarządzającego funduszem jest wyłącznie zmiana terminu na dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego funduszu do wymagań określonych w Ustawie oraz statucie funduszu – zabieg „przekształcenia” funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych w fundusz inwestycyjny
zamknięty pozbawiony tego charakteru wydaje się być działaniem
zupełnie niecelowym i pozbawionym jakiegokolwiek sensu. Będzie
on bowiem skutkował skróceniem tego terminu, z 36 miesięcznego do 12 miesięcznego (liczonego od dnia rejestracji funduszu). Nie
oznacza to jednak, że tego rodzaju „przekształcenie” nie jest możliwe, niekiedy może być również pożądane, z uwagi na oczekiwania
uczestników w zakresie struktury portfela inwestycyjnego funduszu.

Tym samym, nasuwa się jednoznaczny wniosek w zakresie funkcjonowania w obrocie funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych, które może wynikać zarówno:
z utworzenia ich jako funduszy szczególnego typu, z zachowaniem reguł określonych w art. 196 i następnych UFI
cyjnego zamkniętego, w zakresie polityki inwestycyjnej, poprzez

K ATA R Z Y N A M O R DA K A
Radca prawny, Partner w kancelarii
SNAŻYK GRANICKI Sp. k.

przyjęcie reguł określonych w art. 196 UFI i następnych UFI

Specjalizuje się w prawie rynku

ze zmiany statutu funkcjonującego już funduszu inwesty-

i nadanie mu charakteru funduszu aktywów niepublicznych.

kapitałowego ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw
funduszy inwestycyjnych i funduszy
inwestycyjnych, prawa papierów
wartościowych oraz prawa spółek.
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Łukasz Łebski

FIZ

FIZ a optymalizacja podatkowa
- koniec mariażu?

P

rzez wiele lat Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) były wykorzystywane nie tylko jako wehikuł inwestycyjny,
ale również jako narzędzie legalnej optymalizacji podatkowej. Czy po ostatnich zmianach w prawie podatkowym
oraz komunikatach Ministerstwa Finansów, optymalizacja podatkowa z udziałem FIZ wciąż się opłaca?

Ostatnie miesiące przyniosły wiele nowości jeśli chodzi o opo-

w odniesieniu do bieżącej działalności operacyjnej, jak i opodat-

datkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Dla przypo-

kowania sprzedaży nieruchomości przy wyjściu z danej inwestycji.

mnienia, szczególnie istotne były kolejno: wprowadzenie klau-

Jak widać, wciąż istnieją zatem relatywnie proste oraz możliwe do

zuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR), opodatkowanie

wprowadzenia schematy, które również pozwalają na odnoszenie

dochodów uzyskiwanych przez FIZ za pośrednictwem spółek

określonych korzyści podatkowych.

transparentnych podatkowo oraz komunikat MF o możliwości
zastosowania GAAR w odniesieniu do konkretnego schema-

Pisząc o „korzyściach podatkowych” nie sposób nie odnieść się

tu dotyczącego wyjścia ze struktury z FIZ (która była powią-

do klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która sankcjonuje

zana z wprowadzeniem częściowego opodatkowania FIZ).

właśnie „czynności dokonane przede wszystkim w celu osiągnię-

Można odnieść wrażenie, że rezultatem tej sekwencji zdarzeń były

cia korzyści podatkowej…”. Tym samym wkraczamy w dyskusję

nie tylko konkretne zmiany legislacyjne, ale też ogólna zmiana „kli-

czy wskazane wyżej sposoby wykorzystania FIZ nie stanowią aby

matu podatkowego” wokół FIZ. Zmiana oczywiście wpływająca na

niedozwolonej optymalizacji podatkowej… Z pewnością w tym

niekorzyść FIZ jeżeli chodzi o ogólne postrzeganie funduszy oraz goto-

przypadku dużo zależy od uzasadnienia biznesowego dla użycia

wość do zaangażowania FIZ w konkretne zdarzenia gospodarcze.

funduszu, które powinno wykazywać – inne niż podatkowe – mo-

Odnosząc się wprost do zagadnienia optymalizacji podatkowej,

tywacje do stworzenia określonych schematów organizacyjnych.

można pokusić się o stwierdzenie, że na skutek ostatnich działań
ustawodawca skutecznie eliminuje kolejne możliwości wyko-

Podsumowując, należałoby stwierdzić, że ostatnie działania

rzystania FIZ w strukturach mających na celu obniżanie ciężaru

związane ze zmianą podatkowego statusu FIZ wpłynęły na

podatkowego.

istotne ograniczenie możliwości
optymalizacji podatkowej z wy-

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że fundusze inwe-

korzystaniem tego typu funduszy.

stycyjne zamknięte wciąż mogą być wykorzystywane chociażby

Z drugiej strony, mimo iż istnieją

do prowadzenia działalności finansowej poprzez udzielanie po-

mechanizmy efektywnego wy-

życzek (np. podmiotom z grupy) lub jako podmioty inwestujące

korzystania FIZ, w tym również

w nieruchomości.

służące obniżeniu obciążeń podatkowych, nie można całkowicie

W obu przypadkach, obok biznesowego jak i systemowego

wykluczyć zastosowania przez

uzasadnienia dla wykorzystania FIZ, można również odnieść ko-

władze skarbowe GAAR. Wciąż

rzyść podatkową. W sytuacji wykorzystania FIZ jako podmiotu

zatem wykorzystywanie FIZ oraz

finansującego, odsetki od pożyczek udzielanych przez fundusz

związane z tym uzyskiwanie ko-

korzystają ze zwolnienia z CIT, przy czym jednocześnie są kosz-

rzyści podatkowych jest niczym

tem uzyskania przychodów u pożyczkobiorcy (z zastrzeżeniem

stąpanie po kruchym lodzie…

ŁUKASZ ŁEBSKI
Starszy Konsultant w Thedy
& Partners Sp. z o.o.
Zajmuje się głównie tematyką
fuzji i przejęć (m&a), w tym
transakcji nieruchomościowych oraz
bieżącym doradztwem podatkowym.
Licencjonowany doradca podatkowy
(nr wpisu: 12849), absolwent

zastosowania przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji).

wydziału prawa i administracji

Jeżeli chodzi o użycie FIZ dla celów inwestycji nieruchomościo-

Uniwersytetu Warszawskiego.

wych, wówczas fundusz korzysta ze zwolnienia podatkowego
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Radosław Ignatowicz

Wybierz
Wybierz
swojego kontrolera

N

owe regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych mają w Polsce już ponad rok, a powoli zbliżamy się również do rocznicy terminu
dostosowania się do nich podmiotów rynkowych. Dlatego warto poświęcić chwilę i spojrzeć z tej perspektywy na zmiany, jakie zaszły
na rynku w obszarze usług depozytariusza i wniosków wypływających z nich na przyszłość.

W Polsce w odróżnieniu od innych krajów europejskich regulacje te
nie były implementowane osobno dla funduszy kwalifikowanych
jako Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI) i dla funduszy klasycznych, mimo że ich wdrożenie do polskiego systemu wynikało
z dwóch różnych europejskich dyrektyw AIFMD i UCITS V. Obie regulacje były wprowadzane w Europie w różnym czasie. Trudno jest
jednoznacznie ocenić, czy ich osobne wdrożenie w Polsce dałoby
lepszy efekt. Z jednej strony implementacja AIFMD, która poprzedziła UCITS V pozwoliła w wielu krajach przystosować się rynkom
do standardów dotyczących AFI, które to standardy w dużej mierze
trafiły potem do dyrektywy UCITS V. Z drugiej strony jednoczesne
wprowadzenie regulacji w naszym kraju miało ten walor, że ustawa
o funduszach inwestycyjnych zmieniana była jednokrotnie i dotyczyła

Aby sprostać terminom, depozytariusze i TFI wykonały olbrzymią

całości rynku w jednym czasie, co pozwoliło skoncentrować wysiłek

pracę związaną z podpisaniem na nowo umów regulujących relacje

związany z dostosowaniem się do jej przepisów. W mojej ocenie, jeśli

pomiędzy nimi. Pomimo licznych oskarżeń padających z różnych

już zwracać uwagę na jakieś niedociągnięcia przy jej wprowadzaniu,

stron o bardzo jednostronne podejście do tematu umów przez

to należy wskazać na dość karkołomnie przeprowadzony proces

przygotowujące je środowisko powierników, należy wskazać na

dostosowawczy. Choć sama ustawa obowiązywała już od 4 czerwca

pozytywne aspekty faktu przygotowania jednolitego jej wzoru.

2016 r, podmioty zamiast klasycznego vacatio legis dostały w usta-

Podstawowym argumentem przemawiającym za taką tezą jest

wie czas na dostosowanie się do nowych regulacji do 4 grudnia tego

to, że budowanie relacji na co najmniej kilkunastu różnych wzo-

roku. Brak faktycznego vacatio legis prowadził do szeregu nieporo-

rach umów (tylu funkcjonuje obecnie powierników) spowodo-

zumień związanych z zastosowaniem regulacji w okresie przejścio-

wałoby kompletny chaos i z pewnością przedłużyłoby znacząco

wym. Najbardziej odczuły to chyba fundusze, które próbowały w tym

cały proces, szczególnie w związku z istotnym rozbudowaniem

czasie uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dzia-

całego dokumentu, który wraz z załącznikami liczy obecnie prawie

łanie. KNF żądała bowiem między innymi umów z depozytariuszem

sto, a niekiedy więcej stron. Nie zamierzam tu omawiać wszyst-

uwzględniających zmiany ustawowe pomimo tego, że wzory te

kich zmian, bo nie wytrzymałyby tego ramy niniejszego artykułu.

dopiero powstawały. Opóźniło to istotnie szereg projektów nowych

Chciałbym skupić się na kilku istotnych kwestiach, które wynikają

funduszy. Czas pokaże, czy ten niuans nie doprowadzi do innych

z dotychczasowych obserwacji ewolucji relacji fundusz – de-

konsekwencji dla rynku funduszy inwestycyjnych, wynikających

pozytariusz. Zarówno ustawa, jak i rozporządzenia europejskie

chociażby z odmiennego traktowania przez regulatora sposobu wy-

wynikające z dyrektyw, w istotny sposób redefiniują zadania

konywania obowiązków uczestników rynku w okresie przejściowym.

depozytariusza, rzutując tym samym na działalność funduszu.
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depozytariusza za badanie aktywów znajdujących się w spółkach

Kwestią o charakterze fundamentalnym jest zakres odpowie-

bazowych, mogących znajdować się nawet kilka „poziomów”

dzialności za powierzone aktywa. W nowych przepisach został

poniżej aktywów samego funduszu. Dodatkowo ustawodawcy

on znacząco rozszerzony co ma szerokie implikacje praktyczne.

wprowadzili obowiązek deponowania takich aktywów u depo-

W poprzednim porządku prawnym przy przechowywaniu aktywów

zytariusza. Rodzi to w praktyce szereg komplikacji. Po pierwsze,

funduszu w dużej mierze stosowana była zasada wykorzystania

wymaga bardzo precyzyjnych informacji o strukturze aktywów

sieci sub-powierniczej tworzonej często na wniosek zarządzające-

znajdujących się pod funduszem i identyfikacji aktywów o charak-

go funduszem. Dotyczyło to zarówno instrumentów finansowych,

terze bazowym, co wcale nie musi być proste. Osobnym aspektem

jak i środków pieniężnych funduszu. W tej strukturze depozy-

jest przepływ informacji o operacjach na aktywach bazowych,

tariusze nie mieli szczególnego problemu z otwieraniem tego

który fundusz ma zapewnić depozytariuszowi w celu umożliwie-

typu relacji, ograniczając w praktyce swoją odpowiedzialność za

nia wykonywania jego obowiązków. Nie mniej istotną kwestią

aktywa funduszy przechowywane przez podmioty trzecie do tzw.

jest faktyczna możliwość zlecania bezpośrednim właścicielom

„winy w wyborze”. Nowy reżim prawny doprowadził do całkowitej

aktywów bazowych zawierania relacji z depozytariuszem, do-

zmiany tego podejścia. Rozszerzenie odpowiedzialności depozy-

tyczących przechowywania tych aktywów. Nic więc dziwnego,

tariusza, również za aktywa przechowywane w podmiotach trze-

że posiadanie funduszy z wielopoziomowymi strukturami własności

cich, zmusiło depozytariuszy do drastycznego ograniczenia tych

jest postrzegane przez depozytariuszy jako dodatkowe ryzyko,

relacji. Nowe regulacje wyeliminowały de facto prawo funduszu

za które w najlepszym razie trzeba dopłacić, jeśli w ogóle depo-

do zlecania zawarcia umowy z danym sub-powiernikiem, oddając

zytariusz zdecyduje się na świadczenie takich usług. Warto tutaj

tę relację całkowicie pod kontrolę depozytariusza. Co więcej dały

wspomnieć, że przepisy dały depozytariuszom w tym zakresie

w praktyce depozytariuszowi narzędzie do ograniczania zakresu

pewne istotne prawa. Każdy nowy projekt utworzenia funduszu

usług przechowywania do takich aktywów i tych sub-powierni-

wymaga oceny pod kątem możliwości świadczenia usług przez

ków, za których jest gotów wziąć odpowiedzialność. Oznacza to,

depozytariusza. Ocenie może podlegać szereg czynników takich jak

że depozytariusze w naturalny sposób dążą do przechowywania

rodzaj aktywów, w które inwestuje fundusz, obszar geograficzny,

aktywów samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów, których

czy właśnie struktura aktywów znajdujących się pod funduszem.

ryzyko akceptują. Jest to o tyle oczywiste, że na depozytariuszy

W każdym z tych przypadków depozytariusz musi ocenić, czy jest

nałożono również obowiązek weryfikacji sposobu działania sub-

w stanie sprostać oczekiwaniom. Jeśli nie, oznaczać to będzie

-powierników, włączając w to ocenę i osobistą wizytację danej

brak możliwości świadczenia usługi depozytariusza. To z kolei

relacji, co przy ich znacznej liczbie stanowiłoby barierę operacyjną

wpływać może na koszty funduszu, ograniczenie konkurencji,

i znacząco podrożyło koszty działania. Wyjątkiem od tej reguły są

a w skrajnym przypadku na możliwość tworzenia takich projektów.

aktywa rejestrowane, czyli takie, które z ich natury depozytariusz
przechować nie może, bo stanowią np. zapis w zewnętrznym rejestrze. W stosunku do takich aktywów depozytariusz ma obowią-

W E RY F I K AC J A D Z I A Ł A Ń F UN D US ZY I N W E S TYC YJ NYCH

zek sprawdzić, czy fundusz faktycznie dysponuje do nich prawem

Oprócz opisanych wcześniej zagadnień, aspektem, który w sposób

poprzez weryfikację stosownych zapisów i rejestrów. Istotnym

fundamentalny wpłynął na relacje fundusz-depozytariusz, jest

elementem, który przy tej okazji został uproszczony jest kwestia

z pewnością weryfikacja zgodności działania funduszu z prze-

zarządzania rachunkami bankowymi funduszy. Poprzednio była

pisami prawa lub ze statutem oraz z uwzględnieniem interesu

to zmora operacyjna, zarówno dla funduszy jak depozytariuszy,

uczestników funduszu, w zakresie wykraczającym poza wymie-

generująca setki umów sub-powierniczych dla otwieranych w róż-

nione wprost w ustawie obowiązki depozytariusza. Niestety zapis

nych bankach rachunków bankowych. Nowe podejście umożliwiło

ten, który nie wynika wprost z regulacji europejskich i który należy

zakwalifikowanie środków pieniężnych znajdujących się poza

rozpatrywać jako inicjatywę polskiego nadzorcy, nie jest precyzyjny,

depozytariuszem jako aktywów rejestrowanych i samodzielne za-

w szczególności w odniesieniu do rozpatrywania kwestii badania

wieranie tego typu relacji przez fundusze. Poza upewnieniem się,

interesu uczestników funduszu. Daje on w praktyce możliwość

że dany podmiot ma uprawnienia do otwarcia takiego rachunku

kwestionowania każdego działania, które w efekcie okazało się

i zapewnieniem depozytariuszowi dostępu do danych o operacjach

niezgodne z szeroko pojętym interesem uczestników. W skrajnym

funduszu na rachunku, nie są wymagane dodatkowe czynności.

przypadku można uznać, że każda decyzja inwestycyjna zarządzającego powinna być badana przez depozytariusza w kontekście
zapewnienia jej zgodności z interesem uczestników funduszu.

Z A S A DA „ L O O K T H R O U G H ”

Co więcej jej niekorzystny rezultat, może skutkować zarzutem

Kolejną istotną kwestią jest wprowadzenie tzw. podejścia „look

o niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez depozytariusza.

through”. O ile wcześniejsze przepisy praktycznie ograniczały

Tworzy to niepewność na rynku poprzez brak sprecyzowanych

zainteresowanie depozytariusza do aktywów funduszu, o tyle

ram działania tego przepisu. Można mieć jedynie nadzieję, że

nowe regulacje wyraźnie rozszerzyły obszar odpowiedzialności

nadzorca będzie korzystał z tego zapisu w sposób racjonalny.
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Nie zmienia to faktu, że rola depozytariusza w związku z nowymi

Niezależnie od kwestii regulacyjnych i kontrolnych usługa de-

przepisami uległa istotnej zmianie. Dotychczasowy nacisk na

pozytariusza będzie ewoluować w wyniku zmian technologicz-

aspekty operacyjne, takie jak: kontrola nad aktywami funduszu, czy

nych, zmierzających do zwiększenia automatyzacji procesów

kontrola wyceny aktywów, przesuwa się w stronę badania formal-

i połączenia w elektroniczny obieg informacji przepływających

no-prawnych aspektów funkcjonowania funduszy i towarzystw

pomiędzy depozytariuszem, funduszem i podmiotami ze-

nimi zarządzających. Sposób wykonywania działań kontrolnych

wnętrznymi, z których korzysta fundusz, takimi jak księgowość

przez depozytariusza wobec funduszu jest przedmiotem indywi-

funduszu, agent transferowy czy zewnętrzna firma zarządzają-

dualnych ustaleń w umowie z funduszem. Na ten moment przyjęte

ca. Coraz większe znaczenie odgrywać też będą usługi dodat-

przez depozytariuszy założenia dotyczą okresowego ankietowania

kowe w tym raportowe, jakie depozytariusz może świadczyć

funduszy, na okoliczność posiadania stosownych procedur i proce-

dla funduszu. Niemniej przy wyborze banku depozytariusza

sów oraz następczej kontroli stosowania tych regulacji w praktyce.

poza ceną nadal istotnymi kwestiami będzie doświadczenie

Trzeba się jednak liczyć z tym, że kwestia ta będzie ewoluować

wybieranego partnera oraz jego organizacyjne przygotowanie

wraz z praktyką rynkową. Z pewnością powyższe doprowadziło do

do efektywnego wykonywania swoich obowiązków, również

utworzenia u depozytariuszy struktur kontrolnych odpowiedzial-

tych kontrolnych.

nych za ten obszar. W Raiffeisen Polbanku nie tylko utworzono
stanowisko kontroli formalno-prawnej, ale również zbudowano
od podstaw jednostkę do spraw kontroli metod i modeli wyceny
składającą się z doświadczonych analityków finansowych.

W P ŁY W N O W YC H R E G U L A C J I N A D O S T Ę P N O Ś Ć U S Ł U G
D E P O Z Y TA R I U S Z A
Czy to oznacza, że kwestie formalno-prawne zdominowały relacje
depozytariusza z funduszem? Wydaje się, że nie, choć z pewnością
zmieniły podejście do wykonywania tej usługi. Bardzo wysokie kary
za nienależyte wykonywanie obowiązków powierniczych, których
górny limit w niektórych przypadkach powiązany jest z przychodami grupy bankowej, do której należy depozytariusz, zmieniły
postrzeganie tej usługi. Nie jest wykluczone również, że poprzez
zwiększone ryzyko operacyjne działalność ta dotąd nie obciążająca w istotny sposób kapitałów banku może się okazać kapitałochłonna, a co za tym idzie jeszcze droższa niż obecnie. Kwestia

R A D O S Ł AW I G N ATO W I C Z
Dyrektor Banku
Departament Instytucji Finansowych i Usług Powierniczych
Z sektorem bankowym, podobnie jak z obszarem usług powierniczych związany od początku drogi zawodowej. Nadzorował

ryzyk związanych z wykonywaniem tej usługi ma coraz większe

i współtworzył model zindywidualizowanej obsługi globalnych

znaczenie praktyczne. Już teraz obserwujemy sytuacje, gdzie nie-

instytucji finansowych na rynku polskim oraz brał udział we

które projekty nowych funduszy, szczególnie zamkniętych, mają

wdrożeniu usług dla otwartych funduszy emerytalnych, Przez

problem ze znalezieniem banku gotowego pełnić tę funkcję. Część
banków dokonuje też przeglądu relacji już istniejących, rezygnując
z tych najbardziej ich zdaniem ryzykownych. W teorii nowe prawo

lata 2000-2008 nadzorował działalność biznesową i operacyjną
Departamentów Powierniczych w największych krajowych instytucjach finansowych. W latach 2008-2009 jako Członek zarządu
KDPW S.A. odpowiadał za działalność operacyjną obejmującą funk-

rozszerzając zakres podmiotów świadczących usługę depozytariu-

cje depozytowe, rozliczenia i rozrachunek rynku kasowego i termi-

sza o domy maklerskie zwiększyło konkurencję w tym obszarze.

nowego. W tym czasie, przez 8 lat pełnił funkcję przewodniczącego.

W praktyce rodzi się jednak szereg pytań o faktyczną alternatywę

Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich.

dla banków. Już same wymogi kapitałowe dla świadczenia tej
usługi są drastycznie rozbieżne. Na dodatek wydaje się, że domy
maklerskie nie posiadają wszystkich niezbędnych atrybutów do
wykonywania tej funkcji, co zmusza je do outsoursingu części czynności do podmiotów trzecich, a w rezultacie podraża koszty działania. Niewiadomą jest również nastawienie regulatora do takich
podmiotów. Czas pokaże, czy domy maklerskie staną się faktyczną
alternatywą dla banków, czy będą jedynie uzupełnieniem oferty dla
tych funduszy, które nie przejdą pozytywnej weryfikacji w bankach.
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Na kolejnym etapie kariery zawodowej, z ramienia Zarządu
Deutsche Banku nadzorował pion bankowości transakcyjnej. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Instytucji
Finansowych i Usług Powierniczych.

VISTRA AIFMD
COMPLIANCE SERVICES

Fund managers falling within scope of the

Vistra has a long standing tradition in pro-

AIFMD are subject to prudential supervi-

viding innovative solutions for the corpo-

sion and required to operate under the

rate, fiduciary and administrative needs of

framework as described by the AIFMD. The

Alternative

introduction of the AIFMD has far reaching

including real estate and private equity

The Alternative Investment Fund Managers

consequences for alternative investment

and debt fund managers. Irrespective of

Directive (AIFMD) came into force on 22

fund managers, alternative investment funds

whether you require an AIFM, Depositary,

July 2014 with the objective of regulating

(AIF’S) and the AIF’s service providers. The

Fund

the management and marketing of alter-

Directive has various implications such as

Services, or services at the acquisition

native investment funds by alternative

the appointment of an independent third

structure we will be able to assist you.

investment fund managers with the ob-

party acting as the Depositary and the ob-

jective of enhancing investor protection.

ligation to regularly report to the regulator.

T H I R D PA R T Y A I F M S

D E P O S I TA RY S E R V I C E S

AIFMD REPORTING

Vistra Fund Management S.A. (VFM) is Vistra’s

The Vistra Depositary Services Teams are

Every registered or authorised Alternative

Luxembourg based third party alternative

made up of experienced professionals with

Investment Fund Manager (“AIFM”) is required

investment fund manager (AIFM) authorised

expertise in closed ended structures that

to be compliant with the related reporting

to act as AIFM for private equity and real

generally invest in “other”, non”financial”

obligation under the AIFM Directive. AIFMs

estate investment funds. VFM removes the

assets such as private equity and real estate

must provide regulators with specific infor-

burden of operating your own alternative

funds. As depositary, we undertake Cash

mation related to their own activities and also

investment fund manager and is one of a few

Monitoring, Verification of Ownership of

information regarding the activities of the

providers that offer a range of tailored and

Assets, Maintenance of Asset Records and

alternative investment funds they manage.

integrated services including risk and port-

General Supervision and Oversight functions

VFM dedicated team has the knowledge,

folio management as well as specific duties

and obligations. Our team is experienced and

experience and tools to effectively carry out

such as distribution and regulatory reporting.

effective at carrying out these depositary

the various reporting obligations under the

duties while conforming to the EU’s Alterna-

AIFM Directive to the supervising authority.

tive Investment Fund Managers Directive
(AIFMD) as adopted in the relevant national law.

GLOBAL NETWORK

Vistra has the regulatory authorisation
to act as a Depositary under AIFMD
within each of the below jurisdictions:
Guernsey

 The Netherlands

Luxembourg

 UK

 Poland

Investment

Administration,

Fund

Managers,

AIFMD

Reporting

Worldwide experience,
World-class expertise.

Vistra Fund Services Poland
With our global reach and our highly experienced fund services team, we
can help you with the valuation, accounting and reporting of investment
assets under management:
• open-end and closed-end investment funds
• unit-linked insurance funds
• investment portfolios and other parties active in capital markets
Dzięki międzynarodowemu zasięgowi oraz doświadczonemu zespołowi
pomagamy Klientom w wycenie, księgowości oraz raportowaniu aktywów
inwestycyjnych:
• otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych
• funduszy ubezpieczeniowych typu unit-linked
• portfeli inwestycyjnych i innych narzędzi na rynkach kapitałowych
We cooperate with Q Securities S.A. brokerage house providing complementary depositary services for
funds regulated under AIFMD. Thereby we offer a comprehensive solution of the operational
infrastructure and carrying out the depositary functions, so that you can concentrate on what you do
best: managing a fund.
Współpracujemy z domem maklerskim Q Securities S.A., który świadczy komplementarne usługi
depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Tym samym proponujemy kompleksowe
rozwiązania infrastrukturalne dla administrowania funduszami i wykonywania funkcji depozytariusza,
tak by nasi Klienci mogli skupić się na tym, co robią najlepiej: na zarządzaniu funduszem.
For further information, please contact / Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:
Agnieszka Sawa
Managing Director
Q Securities S.A.
agnieszka.sawa@qsecurities.pl
Tel +48 22 417 44 00
www.qsecurities.pl

Adam Chabior
Managing Director,
Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.
adam.chabior@vistra.com
Tel +48 22 542 58 77
www.vistra.com
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