Komunikat FinCrea (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) S.A. w związku z decyzją Komisji
Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 r. o nałożeniu na FinCrea kary administracyjnej

W dniu 22 listopada 2017 r. FinCrea została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”)
wydana w wyniku postępowania prowadzonego w oparciu o art. 228 ust. 1c oraz ust. 1c w związku z
ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) w sprawie nałożenia na FinCrea kary pieniężnej oraz kary w
postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenia działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
FinCrea kwestionuje w całości zasadność zarzutów stawianych przez KNF i będzie składała właściwe
środki odwoławcze od decyzji KNF.
Jednocześnie informujemy, że decyzji KNF w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia działalności
towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w tym zakresie powoduje, że od dnia 22 listopada
2017 r. fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Spółkę reprezentowane są przez
depozytariuszy tych funduszy, a FinCrea przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w
rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy
inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.
Działająca od ponad 10 lat na rynku funduszy FinCrea zarządzała ponad dwudziestoma funduszami o
łącznej wartości aktywów przekraczającej 1,1 mld zł. Przez cały okres jej działania jako towarzystwa
funduszy inwestycyjnych nie tylko nie została ona obciążona jakąkolwiek karą ze strony KNF, ale nawet
nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie KNF przeciwko spółce. Nałożona przez KNF kara wiąże się z
sytuacją w czterech funduszach inwestycyjnych, których pomysłodawcą były podmioty z grupy W
Investments oraz okresem, w którym portfelami inwestycyjnymi tych funduszy zarządzały kolejno:
Dom Maklerski W Investments S.A. oraz Meridian Fund Management S.A.
Jednocześnie informujemy, że FinCrea będzie podejmować wszelkie działania aby chronić swoje dobre
imię.
We wszystkich sprawach odnoszących się do funduszy inwestycyjnych dotychczas zarządzanych przez
FinCrea, prosimy kontaktować się z właściwym depozytariuszem.

