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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r.
Poz. 1882

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA RO ZWO J U I F INANSÓ W 1)
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających ASI2)
Na podstawie art. 70zg ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”, rejestru zarządzających ASI, w tym sposób dokonywania wpisów oraz tryb jego udostępniania.
§ 2. 1. Rejestr zarządzających ASI, zwany dalej „rejestrem”, składa się z:
1)

rejestru wewnętrznie zarządzających ASI;

2)

rejestru zewnętrznie zarządzających ASI.
2. Dokonując wpisu lub aktualizacji, Komisja odnotowuje:

1)

datę wpisu zarządzającego ASI do rejestru;

2)

datę aktualizacji rejestru;

3)

datę rozpoczęcia zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI;

4)

datę zaprzestania zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną – w przypadku zaprzestania zarządzania tą spółką.
3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
4. Komisja udostępnia rejestr na swojej stronie internetowej.

§ 3. 1. Wpis zarządzającego ASI do rejestru jest dokonywany na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 70zc
ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu danych do systemu teleinformatycznego.
3. Wpis jest dokonany z chwilą wprowadzenia danych w rejestrze.

1)

2)

3)

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju
i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 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 L 174 z 01.07.2011, str. 1; Dz. Urz.
UE L 145 z 31.05.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 73, 978, 1260, 1357, 1634 i 1844 oraz
z 2016 r. poz. 615, 904 i 996.
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§ 4. 1. W przypadku przekazania przez zarządzającego ASI informacji o zmianie danych ujawnianych w rejestrze
Komisja niezwłocznie aktualizuje rejestr.
2. Dokonując aktualizacji rejestru, zachowuje się treść danych poprzednio ujawnionych w rejestrze.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

