
Jakość jest
wyznacznikiem.
Twój komfort jest 
priorytetem.



Naszych Klientów traktujemy po partnersku, 
a współpraca z nami oznacza profesjonalną pomoc 
w każdym aspekcie Państwa działalności.

Hoogells
oferuje znacznie więcej
niż klasyczne 
doradztwo prawne. 



Znowelizowana w 2016 r. ustawa o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa
o funduszach”), wprowadziła pojęcie Alternatywnych Funduszy
Inwestycyjnych (AFI), w tym Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI)
jako jednej z form AFI.

W obecnym stanie prawnym ASI może stanowić ciekawą alternatywę dla
innych form inwestowania, w szczególności dla podmiotów
poszukujących intersujących wehikułów inwestycyjnych, działających w
określonych ramach prawnych.

▪ Formy prowadzenia ASI

Zgodnie z Ustawą o funduszach, ASI może prowadzić działalność
w formie:

1. spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki
akcyjnej, spółki europejskiej);

2. spółki osobowej (wyłącznie spółki komandytowej albo spółki
komandytowo-akcyjnej).

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) 

▪ Zarządzający ASI

Zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa (spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, a także spółka
europejska). Zarządzający ASI musi posiadać osobowość prawną.

Zgodnie z Ustawą o funduszach, ASI prowadzące działalność w formie
spółki osobowej będą zawsze zewnętrznie zarządzanymi ASI (ich
komplementariuszem będzie zawsze spółka kapitałowa, prowadząca
działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI).

Natomiast ASI prowadzące działalność w formie spółki kapitałowej,
(spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, a także spółki
europejskiej), będą wewnętrznie zarządzanymi ASI (zarządzane będą
przez spółkę kapitałową będąca alternatywną spółką inwestycyjną,
prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI).

Wprowadzenie



▪ Podstawa prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI

Działalność zarządzającego ASI może być wykonywana na podstawie:

1. wpisu do rejestru zarządzających ASI (tj. bez obowiązku uzyskania
zezwolenia KNF), jeżeli łączna wartość aktywów wchodzących
w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek
inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza
zarządzający ASI, nie przekracza, z uwzględnieniem art. 2
rozporządzenia 231/2013, wyrażonej w złotych równowartości kwoty
100.000.000 EUR (a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza
wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI
i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej
5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty
500.000.000 EUR);

2. zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI –
jeżeli łączna wartość ww. aktywów, którymi zamierza zarządzać lub
zarządza zarządzający ASI, miałaby przekraczać ww. limity, kreuje
to obowiązek złożenia do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na
wykonywanie działalności zarządzającego ASI (a działalność w ww.
zakresie może nastąpić wyłączenie po udzieleniu ww. zezwolenia
KNF).

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) 

Jeżeli podmiotem składającym wniosek o wpis do rejestru zarządzających
ASI jest spółka kapitałowa, która zamierza prowadzić działalność
jako wewnętrznie zarządzający ASI – w takim przypadku spółka ta musi
być spółką w organizacji, tj. nie może ona wcześniej złożyć wniosku
o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jeżeli podmiotem składającym wniosek o wpis do rejestru zarządzających
ASI jest spółka kapitałowa, która zamierza prowadzić działalność
jako zewnętrznie zarządzający ASI - w takim przypadku spółka ta musi
być spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, a jednocześnie
żadna ze wskazanych przez nią we wniosku spółek (zewnętrznie
zarządzanych ASI) nie może wcześniej złożyć wniosku o wpis do rejestru
przedsiębiorców KRS.

Bieg terminów określonych w art. 169 i 325 § 1 KSH do zgłoszenia spółki
do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania
przedmiotowych wniosków o wpis do rejestru zarządzających ASI.

Wpis do rejestru



▪ Wybrane korzyści związane z prowadzeniem działalności na
podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI

Do zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI, nie
stosuje się wielu przepisów Ustawy o funduszach mających
zastosowanie do zarządzających ASI działających na podstawie
zezwolenia.

ASI, której zarządzający podlega wpisowi do rejestru zarządzających ASI,
nie ma obowiązku posiadania depozytariusza.

Ponadto, podmiot ubiegający się o wpis do rejestru zarządzających ASI,
co do zasady nie ma obowiązku m.in.:

1) posiadania i utrzymywania określonej wysokości kapitałów
własnych,

2) przyjmowania określonych regulacji wewnętrznych, w szczególności
dotyczących tzw. polityki dotyczącej zaangażowania, czy też
konfliktów interesów, ochrony informacji poufnych, czy też
dotyczących polityki wynagrodzeń, itp. (nie wyłącza to obowiązków
informacyjnych oraz sprawozdawczych ciążących na zarządzających
ASI).

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) 

ASI korzystają również z bardzo szerokiej swobody w zakresie rodzajów
aktywów, w które mogą lokować swoje środki - brak jest bowiem, co do
zasady, dedykowanych do ASI ograniczeń w zakresie rodzajów aktywów,
które mogą być przedmiotem inwestycji dokonywanej przez ASI.

Z uwagi na brak obowiązku posiadania depozytariusza, uproszczoną
strukturę organizacyjną oraz uproszczone procedury wewnętrzne –
struktura ASI może stanowić bardzo interesującą alternatywę dla
podmiotów inwestujących m.in. w obszarze venture capital.

Uproszczona struktura oznacza również bardzo atrakcyjną (efektywną)
kosztowo alternatywę, np. w stosunku do struktur z FIZ.

Istnieje duża elastyczność w zakresie finansowania ASI (oraz spółek
portfelowych), które może być dokonywane poprzez wykorzystanie
instrumentów dłużnych, w tym emisji obligacji.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) nie stanowi, ani nie jest częścią, doradztwa prawnego ani doradztwa podatkowego (w
jakimkolwiek zakresie) - i nie może być w ten sposób rozumiana. Niniejsza Prezentacja nie może stanowić podstawy do dokonywania
jakichkolwiek czynności, rozporządzeń lub działań, w szczególności w zakresie odnoszącym się do przedmiotu Prezentacji i kwestii
w niej opisanych.
W przypadku zaistnienia potencjalnej transakcji lub struktury o charakterze zbliżonym do opisanej w Prezentacji, w każdym
przypadku rekomendowane jest zwrócenie się do dedykowanych podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego lub
podatkowego, o stosowną analizę i opinię prawną (podatkową) odnoszącą się do konkretnego stanu faktycznego.

Korzyści
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