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ΘηΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τον ορισμό μελών επενδυτικής επιτροπής των
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η ΐπιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να σας γνωστοποιήσει τα ακόλουθα όσον
αφορά τον ορισμό μελών επενδυτικής επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασ ράλισης:

Επενδυτική Επιτροπή των Τ.Ε.Α. απαρτίζεται από 3 μέλη κατ' ελάχιστον,
πλειοψηφία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής πρέπει να διαθέτει
πιφοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ τύπου (γ) διαχείριση χαρτοφυλακίου, κατ'
ελοχιστον, όπως χορηγείται από την Τράπεζα τις Ελλάδας ή από την Επιτροπή
Κε >αλαιαγοράς και επαγγελματική εμπειρία 5 ετών, κατ'ελάχιστον, στον τομέα των
επί νδύσεων.

- Είναι δυνατή η συμμετοχή λοιπών προσώπων, πλην των ανωτέρω, με μεγάλη
εξειδίκευση επαγγελματική ή ακαδημαϊκή στον τομέα των επενδύσεων, ή προσώχ ου
με την ιδιότητα του αναλογιστή.
- Κατά τον ορισμό προσώπων ως μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου t a i
για λόγους πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, να λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικό οι
ακόλουθοι περιορισμοί ως προς τα πρόσωπα:
•

•
•

•

που είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή της γενικής πολιτικής του Τ.Ε. Α. :αι
των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ο Διευθυντής και το προσωπικό που τελούν ι πό
τον έλεγχο του Δ.Σ.
που περιλαμβάνονται στο προσωπικό ή στα όργανα διοίκησης της εταιρείας
διαχείρισης των επενδύσεων του Τ.Ε.Α.
που είτε έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων του T E A ,
είτε στελεχώνουν νομικό πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί τα εν λό^ω
καθήκοντα.
που είναι μέλη Δ.Σ. του Ταμείου.

Συστήνεται να αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτιι ής
Επιτροπής κάθε Τ.Ε.Α. ρύθμιση με βάση την οποία να προβλέπεται ότι διαπίστωνε αι
απαρτία στις συνεδριάσεις του οργάνου, μόνον εφόσον συμμετέχουν σε αυτές τα μι τά
και πλέον των μελών που διαθέτουν την ως άνω κατ ελάχιστον πιστοποίηση
καταλληλότητας τύπου Γ'.

Επομένως, σας καλούμε όπως λάβετε υπόψη τις ανωτέρω διευκρινήσεις και
ενημερώσετε την Ε.Κ. σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεστε να προβείτε,
αργότερο μέχρι τις 30.4.2021.
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