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MALTA FONLARI

BANKA SİSTEMİ
DÜNYADAKI

2015 yılında %6,3

Birleşik Net Aktif Değeri'ne sahip 9,7 milyar
değerinde
580'den fazla yatırım fonu

FON ADRESİ TANINIRLIĞI

Avrupa'nın en avantajlı fon adresleri
arasında 1. sırada (2013 ve 2014 tarihli
Hedge Fon Değerlendirmeleri'nin Hizmet
Sağlayıcıları Sıralaması)

Merkezi Zaman Dilimi (UTC+01:00)

10. en sağlam sistem
(WEF)

TOPLAM UCITS AKTİFİ DEĞERİ
2,4 milyar€

FİNANSAL HİZMETLER YAPISI
AB ve OECD onaylı

SEKTÖR BÜYÜMESİ
Yıllık %25 büyüme

ccmalta.com/investment-services-law

MALTA

KANUNİ ESASLAR

Son yirmi yol boyunca, Malta çok sayıda finansal hizmet işine
fon yöneticileri, fon yöneticileri, foreks simsarları, ödeme hizmeti
sağlayıcıları, yatırım danışmanları ve sigorta yöneticileri gibi
yapılara ev sahipliği yapan yenilikçi ve güvenilir bir finansal hizmet
merkezi olarak kendini kabul ettirdi.

Malta'da UCITS'i yöneten temel yönetmelik sonradan değiştirilen
1994 tarihli Yatırım Hizmetleri Kanunu'dur (ISA).

Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA), Malta içinde ve
Malta’da faaliyet gösteren yatırım hizmetleri sağlayıcılarının
lisanslanmasından,
düzenlenmesinden
ve
denetiminden
sorumludur ve adanın finansal hizmetlerinin tek denetleyicisidir.
Devredilebilir Menkullerindeki Kolektif Yatırım (UCITS) Teşebbüsleri,
AB UCITS Direktifinin yasal ve düzenleyici gerekliliklerini yerine
getiren likit ve şeffaf fonlardır. UCITS Fonlar, diğer AB üyesi
ülkelerde ek lisansa ihtiyaç duymadan Avrupa çapında serbestçe
pazarlanabilir ve dağıtılabilir.

KANUNİ FORM
Kanuni yerel rejim, bu nedenle, UCITS'in her biri belirli ihtiyaçlara
uygun farklı özelliklere sahip çeşitli yasal formları kullanarak
oluşturulmasına izin verir. Aslında bir Malta UCITS'i şu şekilde
kurulabilir:
Şirketler Yasası açısından değişken sermayeli yatırım şirketi
(SICAV).
Şirketler Yasası açısından sermayeleri hisselere bölünmüş
sınırlı bir ortaklık.
Güven ve Müttefikler Kanunu açısından güvenilir birim.
Yatırım Hizmetleri (Sözleşme Fonu) Yönetmelikleri uyarınca bir
sözleşme fonu.

FAYDALAR

UC
IT
S

AB Pasaportu

Kendi kendine yönetilen
Fon Seçeneği

İngilizce Kurallar ve
Belgeler

UCITS Avrupa Markası

Alt kurulum
ve süregelen
giderler

MSE üzerinde
listeleme

TEMEL GEREKLİLİKLER
Malta UCITS fon lisansı uygun ve doğru bir yönetim ve hisse sahibi olmayı gerektirir. Bu test, potansiyel ve varolan lisansların yanı sıra
hissedarları ve üst düzey personeli, tüm ilişkilerinde yeterlilik, bütünlük ve ödeme masraflarını göstermek için gerekli olan önemli bir
düzenleyici konsepttir.

SERMAYE

HİZMET SAĞLAYICILARI

Bir üçüncü şahıs UCITS fon yöneticisi tarafından yönetilen bir fon
minimum 125.000€ olmak zorundadır.

Fon Yöneticisi – UCITS Fonu'nun Yönetimi dahili olarak
UCITS tarafından (kendini yöneten UCITS) ya da
bir UCITS yönetim şirketi atanarak gerçekleştirilir.

Kendi kendini yöneten UCITS için minimum sermaye şartı
300.000€’dur.

Vasi – UCITS aktiflerinin vesayeti Malta'da bir iş yeri olan ve
ve MFSA tarafından onaylanmış bir vasiye tevdi edilmelidir

ONAYLI BELGELER

İzahname ve Anahtar Yatırımcı Bilgilendirme Dokümanı (KIID)
Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından onaylanmış olması
gerekir.

Yönetici – Değer tespiti sağlayan bir yönetici, transfer
ajansı ve sicil hizmeti atanmalıdır. Bunun Malta'da yerleşik
olması zorunlu değildir.
Denetmen – MFSA tarafından onaylanan bir denetmenin
atanması gerekmektedir
Uyumluluk Memuru – UCITS gereklilikleri ve yükümlülüklerine
uyulduğundan emin olmak amacıyla bir Uyumluluk Memuru
gerekmektedir.
Para Aklama Raporlama Memuru – AML/CFT gereklilikleri ve
yükümlülüklerine uyulduğundan emin olmak için bir Para
Aklama Raporlama Memuru gerekmektedir.

ANAHTAR GEREKSİNİMLER

Onaylı Hizmet
Sağlayıcıları

€

€

Kendi kendini yöneten fonlar
minimum için 300.000€
Üçüncü Taraf Yönetilenler için
125,000€ Fon

Tahakkuk Başvurusu/
Denetim Ücreti

Yerinde ve Uygun
Yönetim ve
Hissedarlık

UCITS Yönetim Şirketi

MALTA UCITS LISANSI
Süreç Zaman Çizelgesi
Sözleşme

1 HAFTA
HAZIRLANMA SÜRESİ

• Başvuru belgelerinin derlenmesi
MFSA ile Ön
Görüşme &
Başvurunun
Sunulması

3-6 AY
DEĞERLERNDİRME SÜRESİ

7AY

• MFSA Yetkilendirme birimi başvuruyu
inceleyecektir
Prensip Onayı
4-6 HAFTA
UYUM SÜRESI

• MFSA lisansın onayını bildirdikten
sonra ve başvuru sahibi resmi lisans
verilene dek tamamlanmamış şartları		
yerine getirir.

Lisans
verilir

NEDEN BIZIMLE ÇALIŞMALISINIZ?
15
YIL

Sorun Çözme,
Bütünlük, Dürüstlük

Çeşitli Liste
Dizinleri'nde Üst
Sıralarda

Bizler avukatız:
Avukat - Müşteri
İmtiyazı

Malta
Kıbrıs
Londra
Zürih
Hong Kong

+15 Yıl
Finansal Hizmetlerde
Deneyim

Malta-Kıbrıs
Avukatları, Vergi
danışmanları,
Vekil çalışanları: +100

Değerlerimiz:
Büyük Firma
Uzmanlığı,
Küçük firma
bireyselliği
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