
 
 

 

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”  
w OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Zarząd Spółki, w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku 
„Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej jako „Zasady Ładu 
Korporacyjnego”), deklaruje wolę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, począwszy od dnia 
1 stycznia 2015 roku.  

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dąży do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 
w jak najszerszym zakresie, niemniej unikając nadmiernej uciążliwości dla Towarzystwa oraz 
uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki 
Towarzystwa, a także możliwą realizację celu Zasad Ładu Korporacyjnego w inny sposób niż 
określony w ich treści oraz z następującym zastrzeżeniem:  

- § 28 i § 30 Zasad Ładu Korporacyjnego 

Z uwagi na brak powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających obowiązek 
wprowadzenia polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego, 
a także z uwagi na skalę i charakter działalności Towarzystwa, Zasady Ładu Korporacyjnego 
w zakresie polityki wynagrodzeń nie będą stosowane do czasu ogłoszenia odpowiednich zmian 
przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności związanych z implementacją do polskich przepisów 
prawa postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. 
zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji 
(Dz. U. UE L z 28 sierpnia 2014 r. Nr 257, poz. 186), która nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek uchwalenia przepisów zobowiązujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych do przyjęcia 
i wdrożenia polityk wynagrodzeń. Towarzystwo wdrożyło wszystkie regulacje określone 
w obowiązujących przepisach prawa, a wprowadzenie dodatkowo polityk wynagrodzeń członków 
poszczególnych organów byłoby w ocenie Towarzystwa nadmierne utrudnione. Towarzystwo nie 
wyklucza możliwości wcześniejszego wprowadzenia polityk wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego oraz nadzorującego, pomimo braku w tym zakresie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego odbywa się poprzez praktyczne działania organów 
i pracowników Towarzystwa, opartych na wdrożonych regulacjach wewnętrznych m.in. w związku 
z przyjęciem do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego. 

Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania uchwałą  Rady Nadzorczej Towarzystwa 
podjętą w dniu 26 lutego 2015 roku oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa 
podjętą w dniu 30 czerwca 2015 r. Tym samym, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, 
przyjęcie do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonane zostało przez wszystkie organy 
statutowe Towarzystwa. 

Stanowisko zawarte w niniejszej informacji będzie aktualizowane w przypadku gdy organy statutowe 
Towarzystwa podejmą odpowiednie decyzje dotyczące sposobu realizacji poszczególnych Zasad 
Ładu Korporacyjnego.  

Dokument „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” opublikowany jest na stronie 
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. 

Warszawa, 28 października 2015 r.   

 


