INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 219 UST. 1A USTAWY Z DNIA 27 MAJA 2004
ROKU O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI
FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
1. Liczba pracowników Towarzystwa
Na dzień 31.12.2017 roku GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zatrudniało
43 osoby, tj. 38,71 osób w przeliczeniu na etaty.
2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przez Towarzystwo, w
tym odrębnie całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których
mowa w art. 47a ust. 1
Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez Towarzystwo pracownikom w 2017 roku to
10.219 tys. zł, w tym 3.426 tys. zł stanowiły wynagrodzenia zmienne. Całkowita kwota
wynagrodzeń wypłacona przez Towarzystwo osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 w
2017 roku to 6.188 tys. zł.
3. Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń
Sposób obliczania zmiennych składników wynagrodzeń reguluje „Polityka wynagrodzeń”
przyjęta w Towarzystwie w dniu 4 grudnia 2016 roku.
Wpływ na wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników ma: ocena wyników
osiągniętych przez danego pracownika w odniesieniu do ogólnych wyników Towarzystwa,
okres zatrudnienia pracownika w Towarzystwie oraz poziom zaszeregowania pracownika.
Ocenę wyników danego pracownika przeprowadza się raz w roku, w okresie do końca lutego
danego roku za poprzedni rok. Na ocenę wyników składa się zarówno ocena kryteriów
finansowych jak i niefinansowych.
Pracownicy nie otrzymują gwarantowanych zmiennych składników wynagrodzenia
uzależnionych od wyników.
Przyznanie prawa do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od
wyników następuje raz w roku, po zakończeniu oceny wyników oraz po zatwierdzeniu przez
Zarząd Towarzystwa kwoty pieniężnej przeznaczonej na wypłatę zmiennych składników
wynagrodzenia za poprzedni rok. Wynagrodzenie zmienne osób, które mają istotny wpływ na
działalność funduszu, w tym na decyzje inwestycyjne tego funduszu jest uzależnione między
innymi od wyników tego funduszu. Natomiast wynagrodzenie zmienne osób sprawujących
funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, osób wykonujących czynności nadzoru zgodności
towarzystwa funduszy inwestycyjnych z prawem oraz osób pełniących funkcje związane z
audytem nie może być uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych przez nie
obszarach.
Zarząd może nie przyznać kwoty pieniężnej na wypłatę zmiennych składników
wynagrodzenia w przypadku gdy sytuacja finansowa Towarzystwa na to nie pozwala.
Stałe składniki wynagrodzenia pracownika Towarzystwa są ustalone w takiej wysokości,
która umożliwia prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników
wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym zmniejszenie wysokości zmiennych
składników lub ich niewypłacenie.
4. Wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych
nieprawidłowości
Przegląd realizacji polityki wynagrodzeń został przeprowadzony w sierpniu 2017 r. W wyniku
przeprowadzonego przeglądu nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. Wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych
nieprawidłowości

Przegląd realizacji polityki wynagrodzeń został przeprowadzony w sierpniu 2017 r. W wyniku
przeprowadzonego przeglądu nie stwierdzono nieprawidłowości.
6. Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń
W przyjętej polityce wynagrodzeń zmieniono zapisy dotyczące zasad wynagradzania w tytułu
rozwiązania umowy o pracę.
Towarzystwo może wypłacić wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w
wysokości wyższej niż określona przepisami Kodeksu Pracy. Wysokość dodatkowego
wynagrodzenia będzie ustalana w taki sposób aby odzwierciedlać nakład pracy, jej
wydajność i jakość pracy za okres co najmniej dwóch ostatnich lat zajmowania stanowiska, z
którym związane było podejmowanie czynności istotnie wpływających na profil ryzyka
towarzystwa lub funduszu, a w przypadku osób zajmujących takie stanowisko krócej niż dwa
lata – za okres od momentu objęcia tego stanowiska; zasady dotyczące tych płatności będą
określane tak, aby zapobiegały wynagradzaniu negatywnych wyników.
INFORMACJE O STOSOWANIU TRANSAKCJI FINANSOWYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH ORAZ SWAPÓW PRZYCHODU CAŁKOWITEGO, O KTÓRYCH
MOWA W SEKCJI A ZAŁĄCZNIKA DO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2365 Z DNIA 25 LISTOPADA 2015R. W SPRAWIE
PRZEJRZYSTOŚCI
TRANSAKCJI
FINANSOWYCH
Z
UŻYCIEM
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
I
PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA
ORAZ
ZMIANY
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 648/2012 W ODNIESIENIU DO SUBFUNDUSZU:
Stan na dzień 31 grudnia 2017r.:
Wartość bilansowa w
tys. złotych

0

Udział procentowy w
aktywach ogółem z
wyłączeniem środków
pieniężnych i ich
ekwiwalentów
0,00%

Wartość bilansowa w
tys. złotych
60 513

Udział procentowy w
aktywach ogółem
14,69%

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów

Kwota aktywów będących przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Dane dotyczące koncentracji
10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem
papierów wartościowych:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
10 najważniejszych kontrahentów dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem
papierów wartościowych:
Transakcje typu buy-sell-back i repo:

Wolumen papierów wartościowych otrzymanych
jako zabezpieczenie
60 504
Wolumen transakcji brutto pozostających do
rozliczenia

Nie dotyczy
Transakcje typu sell-buy-back i reverse repo:

0

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń
Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania

60 523

Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego
wykorzystania ujawniony w prospekcie informacyjnym
Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych
Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie
dla poszczególnych rodzajów transakcji
Transakcje typu buy-sell-back i repo:
Rodzaj i jakość
zabezpieczenia

Okres
zapadalności
zabezpieczeń

-

Waluta
zabezpieczeń

-

Okres
zapadalności w
odniesieniu do
transakcji z
użyciem
papierów
wartościowych
-

Transakcje typu sell-buy-back i reverse repo:
Rodzaj i jakość
Okres
Waluta
zabezpieczenia
zapadalności
zabezpieczeń
zabezpieczeń

Obligacje
skarbowe

Powyżej jednego
roku

PLN

Kraj siedziby
kontrahenta

Okres
zapadalności w
odniesieniu do
transakcji z
użyciem
papierów
wartościowych
Od jednego dnia
do
jednego tygodnia

Rozliczenie i
rozrachunek

Kraj siedziby
kontrahenta

Polska

Udział procentowy w
ogólnej sumie

Rozliczenie i
rozrachunek

Udział procentowy w
ogólnej sumie

dwustronne

100,00%

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem
papierów wartościowych

Wartość bilansowa w tys. złotych

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem
papierów wartościowych

Udział procentowy

60 513

- na odrębnych rachunkach

0,00%

- na wspólnych rachunkach
- na wszelkich innych rachunkach

100,00%
0,00%

Dane dotyczące rentowności i kosztów dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z
użyciem papierów wartościowych
Transakcje typu buy-sell-back i repo:
-subfundusz
-strony trzecie (np. tzw. "agent lenders")
Transakcje typu sell-buy-back i reverse repo:
-subfundusz
-strony trzecie (np. tzw. "agent lenders")

01.01.2017 - 31.12.2017
Wartość przychodów w
tys. złotych
0

Udział procentowy

0
Wartość kosztów w tys.
złotych
893
0

0,00%
Udział procentowy

0,00%

0,22%
0,00%

