Wrocław, 22.11.2017

FinCrea TFI SA odwoła się od decyzji KNF
Zarząd FinCrea TFI SA odwoła się od decyzji KNF, która we wtorek nałożyła na Towarzystwo
karę pieniężną w łącznej wysokości 5 mln zł i cofnęła Towarzystwu z rygorem natychmiastowej
wykonalności zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy
inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
działalności przez FinCrea TFI SA fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Towarzystwo
reprezentowane są przez ich depozytariuszy.
- Wykorzystamy wszelkie możliwości odwoławcze. Skala sankcji nałożonych na nas jest
niewspółmierna do stawianych nam zarzutów, z którymi się nie zgadzamy. Sytuacja uczestników
funduszy Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN,
którzy od czwartku na walnych zgromadzeniach mieli podejmować decyzje o ich przyszłości, ulegnie
pogorszeniu, a najbliższe zgromadzenia będą bezproduktywne – tłumaczy Rafał Prądzyński, prezes
zarządu FinCrea TFI SA.
Działające od ponad 10 lat na rynku funduszy Towarzystwo zarządzało ponad dwudziestoma
funduszami o łącznej wartości aktywów przekraczającej 1,1 mld zł. Przez cały okres działania
Towarzystwa nie tylko nie zostało ono obciążone jakąkolwiek karą ze strony KNF, ale nawet nie toczyło
się jakiekolwiek postępowanie Komisji przeciwko niemu. Nałożona przez KNF kara wiąże się z sytuacją
w czterech funduszach inwestycyjnych, których pomysłodawcą były podmioty z grupy W Inwestments
oraz okresem, w którym portfelami inwestycyjnymi tych funduszy zarządzały kolejno: Dom Maklerski
W Inwestments SA oraz Meridian Fund Management SA.
KNF argumentowała swoją decyzję stwierdzeniem „rażącego naruszenia przez FinCrea TFI SA
art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi poprzez niewykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI S.A.
powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne
FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN oraz rażącego naruszenie przez te fundusze postanowień
statutów w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia
30 czerwca 2017 r”.
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- Przez cały okres administrowania tymi funduszami ich aktywa były wyceniane przez
niezależny, wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Wyceny były potwierdzane przez depozytariusza Bank Raifeisen Polska SA w trybie ustawy o funduszach inwestycyjnych, a przeglądy i badania
sprawozdań finansowych dokonywane były przez EY Audyt, który nie wnosił do nich zastrzeżeń. –
przypomina prezes FinCrea TFI SA.
Towarzystwo, działając w interesie uczestników tych czterech funduszy inwestycyjnych - w
porozumieniu z KNF - rozwiązało w ostatnim czasie ze skutkiem natychmiastowym umowy zlecenia
zarządzania portfelami zawarte z Meridian Fund Management S.A. i przejęło samodzielne zarządzanie
aktywami tych funduszy.
- Na zwołanych na 23, 24 listopada oraz 29 i 30 listopada br. walnych zgromadzeniach
zamierzaliśmy poinformować uczestników o sytuacji finansowej funduszy i spółek celowych, wszelkich
inwestycjach i transakcjach oraz wartości aktywów bazowych. Mieliśmy wspólnie zdecydować co dalej
– wyjaśnia Rafał Prądzyński i dodaje, że Towarzystwo w ostatnim okresie przeszło wiele zmian
nakierowanych na rozbudowanie i wzmocnienie kompetencji oraz stale ulepszało jakość prowadzonej
działalności, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad zgodnością działalności z prawem. O
wszystkich tych działaniach od wielu miesięcy informowało KNF.
Jednym z punktów zaplanowanych Walnych Zgromadzeń Uczestników Funduszy był projekt
uchwały wzywającej FinCrea TFI SA do wytoczenia powództwa w imieniu funduszy przeciwko byłemu
zarządzającemu - Domowi Maklerskiemu W Inwestments SA oraz dotychczasowemu zarządzającemu
- Meridian Fund Management SA. Możliwość podjęcia jakichkolwiek decyzji przez uczestników została
im właśnie odebrana.
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