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---------- Número sis cents trenta-tres

Davant meu, Joan-Carles RODRIGUEZMIÑANA,

Notari del Principat d'Andorra, ---------------------------

----------------COn[J»J\~~N:---------------------
El senyor José Maria ALFINMARTIN-GAMERO,

nas cut el dia vint-i-nou de novembre de mil nou cents

setanta-u, de nacionalitat espanyola, titular del

document d'identitat número 46658765-E, i amb

domicili professional a Escaldes-Engordany, Carrer

Manel Cerqueda Escaler, 6. ------------------------------

J\ctua en nom i representació de la societat

mercantil "MON GESTIÓ, SAU", entitat constituida

mitjan<;;ant escriptura autoritzada pel Notari, senyor

Marc VILARIBA,el dia vint-i-nou de maig de mil nou

cents noranta-set, sota el número DOS MIL

VUITANTA-CINCde protocol; inscrita al Registre de

Societats amb el número 8.468, Llibre S-72, Folis 185

a 192, inscripció constitutiva de data 11 de juny de

1997; amb declaració d'unipersonalitat atorgada

mitjan<;;antescriptura per mi autoritzada, el dia dotze

de desembre de dos mil set, sota el número MILCENT

DINOU de protocol; 1 domiciliada a Escaldes-

Engordany, Carrer Manel Cerqueda Escaler, 6. -------

Esta especialment facultat per a l'atorgament de

la present en merits deIs acords presos en la reunió

lIum

CONSTITUCIÓ DE FONS D'INVERSIÓ

Cambra de No-taris A Escaldes-Engordany, el dia setze de juliol de
Principal d'Ando ra

dos mil nou. -------------------------------------------------
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del Consell d'Administració de la societat, celebrada el

9 de juliol de 2009, segons consta al certificat que em

lliura per acompanyar a la presento ------------------

1el senyor José Luis MUÑOZLASUÉN,nascut el

dia nou de maig de mil nou-cents seixanta-tres, casat

sota el n~gim economic de separació de béns -segons

afirma-, de nacionalitat espanyola, titular del

document d'identificació número 39669597-W, i amb

domicili professional a Escaldes-Engordany, Carrer

Manel Cerqueda Escaler, núm. 6. ------------------------

Actua en nom i representació d'''ANDORRA

BANC AGRÍCOL REIG, S.A.", societat mercantil

constituida mitjan<;ant escriptura autoritzada pel

Notari que fou, senyor Josep PICARTVILANOVA,el

dia trenta de desembre de mil nou cents trenta; amb

estatuts refosos en escriptura autoritzada pel Notari,

senyor Isidre BARTUMEUMARTÍNEZ,.el dia set de

febrer de dos mil, sota el número QUATRECENTS

NOUde protocol, havent adoptat la seva denominació

actual en escriptura autoritzada pel Notari, senyor

Isidre BARTUMEUMARTÍNEZ,dia onze de juny de

dos mil dos, sota el número MILNOUCENTSVINT-I-

Ú de protocol; inscrita al Registre de Societats amb el

núm. 5.008, Llibre B-I, Foli 167; i domiciliada a

. Escaldes- Engordany, Carrer Manuel Cerqueda

Escaler, número 6. -c---------------------------------------

Esta especialment facultat per a l'atorgament de

la present, en la seva qualitat de President del Consell .-



PRIMER.- Que, en la representació que ostenta,

confereix poder -del GRUP B- tan ampli i a bastament

com en Dret es requereixi i sigui menester, a favor del

senyor José Luis MUÑOZ LASUÉN (...) perque en nom

i representació de BANC AGRJCOL 1 COMERCIAL

D'ANDORRA, S.A., amb la seva sola signatura, -----------

----------------------------P U G U 1: ----------------------------

(..).---------------------------------------------------------------------

"BANCAGRICOL 1COMERCIALD'ANDORRA, S.A." (...).

(..).---------------------------------------------------------------------

3

(..). -------------------------------------------------------------------
19.- (...); subscriure obligacions, accwns I

participacions; (...), acceptar, can VIS, converswns,

15.- Contractar activament o passiva opcions,

futurs i qualsevol altra operació considerada com a

derivat. ----------------------------------------------------------------------

nd''Xdministració de la societat, carrec que continua

ostentant validament, segons afirma. -------------------

otaris Esta facultat en merits deIs poders al atorgats al
Principal d'An arra

seu favor mitjan¡;ant escriptura autoritzada pel Notari,

senyor Isidre BARTUMEUMARTÍNEZ,el dia sis de

novembre de dos mil Ú, sota el número TRES MILSIS

CENTS VUIT de protocol, la qual reprodueixo

literalment a continuació en la part que interessa a la

present, sense que la part omesa en res restringeixi,

modifiqui o condicioni la part transcrita: ---------------

"Actua, en la seva qualitat de President del

Consell d'Administració, en nom i representació de

,-

AA0506777



4

amortitzacions; acceptar idesempenyar carrecs; (...J. -
( ..J."------------------------------------------------------------"------

Afirma l'apoderat que els indicats poders no li

han estat revocats, suspesos ni limitats, i que es

mantenen plenament vigents a data d'avui. ------------

Conee els compareixents. ---------------------------

Assegurant tenir i tenint, a judici meu, la

capacitat legal necessaria per aquest acte, -------------

--------------------~~()~~r¡:------------------------
A.- Que, "MON GESTIÓ, S.A.",. en qualitat

d'entitat gestora d'organismes d'inversió, i "ANDORRA

BANCAGRÍCOLREIG, S.A." en qualitat de dipositari,

valen per la present constituir un fans d'inversió

mobiliaria sota la denominació "B()r¡n Fur¡n FI",

amb sotmetiment a la llei andorrana vigent 1 al

Reglament del mateix que després es referira 1 es

protocol.litza amb la presento -----------------------------

B.- Que en merits del que anteriorment s'ha

exposat, els compareixents, en la qualitat en que

actuen i de llur espontania i lliure voluntat,------------

------------------~1rIl?UI.~r¡:------------------------
1.- Que les. societats mercantils i financeres

andorranes "MONGESTIÓ, S.A.", en la seva qualitat

d'entitat gestora d'organismes d'inversió, i "ANDORRA

BANC AGRÍCOLREIG, S.A.", en la seva funció de

dipositari consistent en la custódia del FONS, actuant

per mitja de llurs respectius representants,

constitueixen per la present un Fans d'inversió, sota

\,

-,



,-
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"famdenominació"BOND FUND FI". -----------------------

11.- Que aquest FONS D'INVERSIÓes regini pel

Cambra de No a . EGLAMENT,redactat en CATORZE (14) FULLS de
Principal d'Ando a

paper comú, escrits per una sola cara. i signats pels

compareixents, que protocoHitzo amb la presento -----

111.- Que l'entitat gestora em remet per

acompanyar a la present copia autentica d'un escrit

d'aprovació del Reglament del nou fans emes per

l'Institut Nacional Andorra de Finances (INAF),

portant data de 11 de juny de 2009. --------------------

VI.- Que, per a tots els dubtes i qüestions que

sorgelX1n de l'aplicació, modificació o interpretació

d'aquest instrument públic o del Reglament que,

protocoHitzat, amb ell s'annexa, els compareixents es

sotmeten al Dret andorra i a la jurisdicció deIs Batlles

i Tribunals andorrans. -------------------------------------

------------------i\1rOlicr~ICN1r:--------------------

I

I '.

\
\

\
\
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D'haver-se atorgat aquest instrument públic en

un sol i mateix acte, al lloc i data al comen<;;ament

esmentats; d'haver-lo redactat en TRES (3) FULLS de

paper comú; i d'haver llegit jo, l'infrascrit Notari,

l'instrument als compareixents, havent-los advertit del

dret a llegir-lo ells mateixos i les altres advertencies

legalment escaients; així com de que, una vegada

llegit, és firmat al final pels compareixents i per mi, el

Notari, EN DONOFE. --------------------------------------

En conseqüencia, el subscrit Notari, en aplicació

de la legalitat vigent, ---------------------------------------
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------------------J\1J1r()FlI~()------------------------ ..
El present instrument públic, amb el meu signe,

rúbrica i segell oficial.--------------------------------------

Hi ha la/es firma/es del/s compareixent/s, així

com la firma, signe, rúbrica i segell oficial del Notari.--

ÉS COPIA AUTÉNTICAconforme a la seva

matriu que, sota al número al principi indicat, obra en

el meu protocol, reproduint-la literalment i íntegra, en

TRES (3) FULLS de paper, portant el meu segell i

rúbrica i, al final de l'instrument, la meya firma, signe

i segell, que lliuro, a petició del/ s atorgant/ s,

acompanyada -en el seu cas- del/s document/s amb

ella protocol-1itzat/s\el dia de l'atorgament. ENDONO

F'E:. ---------------------~------------------------------
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CERTIFICO:

Que en el llibre d' actes de ia s.ocletat f1glira la 'co'rresponent
Cansell d'administració celebrada .~. Escaldes-Engordany,. al. el
Escaler, 4-6, el 15 de juliol del' 2009, a les 10,00 hores.

a la reunió del
Manel Cerqu.eda

Va actuar de President N' Oriol RIBAS DURÓi de Secretari no Conseller, En JosepSANSA TORRES.

Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents, entre altres, elsegüenc:

Proposta de Nova Graella d'Ore's.
Aprovació de l'acta.

1 s'acorda per unanimitat:

* la constituci6 deIs fans necessaris en funció de les diferents classes d'actius
(monetaris, renda fixa, mixt, renda variable, lliure inversi6, institucionals,etc.) i

* ll..11 cap aquests nous fans constituits, aquests es fusionaran i absorbiran tots
els fons actualment gestionats per MÓNGESTIÓ¡

* facultar i apoderar els Srs. Jordi COMASPLANAS, En Ricard TUBAUROCA, En
Santiago MORATORRES, En Hugo POUMÉNDEZi En José M~. ALFIN MARTIN-GAMERO,per
tal que qualsevol d' ells, indistintament, pugui, amb les més amplies facultats
que en dret siguin necessaries per la plena execució deIs acords avui adoptats,
realitzar quants tramits siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o
inscripcions que procedeixin amb el Govern i qualsevol ~ltre organisme públic o
privat. A aquests efectes, podran (1) fixar, completar, desenvOlupa:::" modificar,
aclarir, esmenar omissions i adaptar els mencionats acords i (2) atorgar guants
documents públics i/o privats siguin necessarj"s o convenients per la correcta
execució i constancia deIs acords avui adoptat.s¡ i (3) realitzar quants actes
siguin necessaris per a portar-los'a bon fi i,;concretament, per a aconseguir la
inscripció en el Registre de Societats del Govern i en el Registre de l'INAF, O
en aquells altres registres en els que s'han d'inscriure.

L'acta fou aprovada a continuació al finalitzar la reunió i signada pel Presidenti pel Secretario

Que, a la part omesa del present certificat no hi ha res que limiti, condicioni o
restringeixi el sentit de tot al16 precedentment transcrito

I, per que consti, lliuro el present certificat a Escaldes-Engordany, el dia 15
de juliol del 2009.

VIST I PLAU:
EL PRES IDE..1\J"T
Oriol RIBAS DURÓ

SIGNAT:
EL SECRETARI
Josep SA-~SATORRES



Joan-C?cles RODRIGUEZ MIÑAN.I\,
--¡01arl del P¡'ínclp2¡ d',c,ndoIT3, AUTENTICO
. a p r es en t f o t o e o pía. , . , .

....... , , per ésser
".::;pr"cducció exacta 02 I'originil. que m'ha estat
~ ><: h i bit. - - - - _.. - - -. - - - - - - _.. - - - - - - - ----- ----- --- ---o

Pcr L3.1que consti. i a aquest sol efecte,
,-,) firmo, signo. segello i ru'bric.o, el

._ A({ .dl::'.'_ ~.ad.
................... de dos mll .. I\9..V ...:=

. :.; ryy'-JO FE.--------------------------------------.
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Ins~i .•.u'"
Nacional
Ando •..•..¿, de
F'inances

el 80naventura Armengol, 10. Ed. fvllonldor, bloc 2, 40 plante I ADSOO Andorra lo Vello (principal d'tlndorro) I Tel.: 80 88 98 • Fax: 865977 • inotsC@ino!.od • www.inof.ad

Sr. Hugo POU
MÓN GESTIÓ
C/ Manuel Cerqueda i Escaler, 3-5
Ed. Mii'lenium, 2n
AD700 Escaldes-Engordany

Distingit Senyor,

En res posta a la seva notificació de data 22 de malg de 2009, relativa a la soHicitud
d'autorització prévia per a la constitució deis fons d'inversió BOND FUND, FI, ALTERNATIVE
INVESTMENT FUND, FI, INSTITUTIONALFUND, FI, OPPORTUNITIES FUND, FI, MONEY MARKET
FUND, FI i EOUITY FUND, FI, aixi com deis seus respectius compartiments; li comuniquem
que, en compliment de I'article 52 de la "LJei 10/200B,del 12 de juny, de regulació deis
organismes d'inversió col. lectiva de dret andorrá", hem procedi! a incloure els canvis
corresponents als registres de I'INAF. El fons aíxí com els compartiments que el
componen tindran els números d'inscripció següents:

BOND FUND, FI 0011

BOND FUND SOVEREIGNEUR- A, 0011-01
BOND FUND SOVEREIGNUSD- A, 0011-02
BOND FUND GLOBAL- A, 0011-03
BOND FUND OPPORTUNITIESEUR- A, 0011-04
BOND FUND OPPORTUNITIESUSD- A, 0011-05
BOND FUND CONVERTIBLE- A, 0011 -06

ALTERNATIVE INVESTMENTFuND, FI, 0012

ALTERNATIVE INVESTMENTCONSERVATIVE- A, 0012-01
ALTERNATIVE INVESTMENTGROWTH - A, 0012-02
ALTERNATIVE INVESTMENTPRIVATE EOUITY - A, 0012-03

INSTITUTIONAL FUND, FI, 0013

INSTITUTIONALFUND LAMKIN FUNDAMENTALVALUE _ A, 0013-01
INSTITUTIONALFUND MIXTEL - A, 0013-02

OPPORTUNITIES FUND, FI, 0014

OPPORTUNITIES FUND RECESSIONEUR - A, 0014-01
OPPORTUNITIES FUND RECESSIONUSD - A, 0014-02

http://www.inof.ad


."
06603

MONEY MARKET FUND, FI, 0015

MONEY MARKET FUND EUR - A, 0015-01
MONEY MARKET FUND PREMIUM, 0015-02
MONEY MARKET FUND USD - A, 0015-03

EOUITY FUND, FI, 0016

EOUITY FUND SPAIN - A, 0016-01
EOUITY FUND EUROPE- A, 0016-02
EOUITY FUND EURO - A, 0016-03
EOUITY FUND GLOBAL - A, 0016-04
EOUITY FUND JAPAN - A, 0016-05
EOUITY FUND U.S. - A, 0016-06
EOUITY FUND EUROACTIVE VALUE - A, 0016-07
EOUITY FUND CHINA - A, 0016-08
EOUITY FUND EMERGING MARKETS- A, 0016-09
EOUITY FUND EMERGINGEUROPE- A, 0016-10

La inscripció definitiva pero, queda condicionada a qué s'elimini del punt 7 deis prospectes
complets deis fons BOND FUND, FI, OPPORTUNITIES FUND, FI I INSTITUTIONALFUND, FI, la
part en la que s'assenyala que "el comenr;;ament de les operacions té /loc a partir de la
data de constitució", ates que els fons no poden iniciar les seves activitats abans de ser
inscrits a I'INAF. A més, per als organismes d'inversió c1assificats com a "Altres OIC",
caldra especificar la c1asse a la qual pertanyen.

En relació amb els reglaments, I'entitat podrá modificar la part de I'article 1 en la qual
s'especifiquen tots els compartiments; només seria necessari esmentar que els fons
poden tenir compartiments per tal que, si posteriorment en volen afegir algun, no calgués
modificar el reglament.

O'altra banda, en virtut de I'article 53 de I'esmentada Ilei, en data 10 de juny de 2009,
s'han rebut, a I'entitat d'ANOBANC, transferéncies per un import de 24.600 euros en total
en concepte de sol.licitud d'autorització prévia per a la constitució deis fons d'inversió.

, recordem a I'entitat que, en virtut de I'article 50 "Retirada de I'autorització",
termini de 3 mesas per presentar la sol'licitud d'inscripció. En cas contrari, la
ra desestimada.

at ntament,

Andorra la Vella, 11 de juny de 2009



jaan-Ccrles RODRiGUEZ MIÑANA,
!"Jatari del Principat d'l\ndoln, AUTENTICO
I a p r e s e n ¡ í o t º C Ó D la .. , , , , , , , .. , , , , ..... -:-:

" .." , t(~n+<;:ri0.l:' per ésser
reproducció exanJ de l'ol'iginJI. que m'ha estarexhibi¡,---- .

Per .tal que consti, i a aquest sol efecte,

he firmo, signo, segeJlo j rU'brico, el

, , ,...,.,.., ,-,.--"--.,',d(",de. ..~Y.I..:<;:).L.,
.. : -..- ,.. :;-..de dos mil ..no.v..:::-=
::r~DON O FE, _

"



REGLAMENT DEL FONS D'INVERSIÓ (OICVM)

BOND FUND, FI

CAPiTOL I - DISPOSICIONS GENERALS DEL FONS

Article 1. Denominació, lipus i régim jurídic

1. Amb la denominació de BOND FUND, FI i amb el número de registre a I'INAF 0011, es
constitueix un Organisme d'lnversió Col' lectiva (en endavant "OIC') sota la forma de fons
d'inversió (en endavant "el fons"), que es regirá pel present reglament i, en tot alió que no hi
estigui previst, per les disposicions legals vigents que Ii siguin d'aplicació, especialment per ia
"l/ei 10/2008, del 12 de juny, de regulació deis organismes d'inversió col. lectiva de dret
andorrá". .

El fons adquireix la condició d'OIC quan es produeix la inscripció en el registre corresponent
de /'INAF.

2. Aquest fons és del tipus "OICVM" d'acord amb la "l/ei 10/2008, del 12 de juny, de regulació
deis organismes d'inversió col. lectiva de dret andorrá".
El fons pot crear compartiments.

Article 2. Objecle del fons

1. El fons és un OIC configurat com a un patrimoni separat, sense personalitat jurídíca própia,
que té, peró, capacitat negocial i legitima ció processal a través de la seva societat gestora i
s'atribueixen, al propi fons i no als seus particips, els drets i les obligacions que resultin de
/'activitat contractual d'aquella; els partícips són els propietaris del fons peró no poden exercir
cap acció o facultat de domini o disposició sobre el patrimoni del fons i, molt especialment, no
tenen acció de divisió del patrimoni comú.

2. L'objecte del fons és invertir els patrimonis deis inversors i gestionar-los en béns, drets,
valors negociables o altres instruments, financers o no, seguint el principi de diversifica ció del
risc i sempre establint el rendiment de /'inversor en funció deis resultats coJ.lectius de
/'organisme.

Article 3. Domicili

Es fixa el domicili del fons en el domicili social de la societat gestora, essent actualment Carrer
Manel Cerqueda Escaler, 3-5 parróquia d'Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.

Article 4. Drets deis partícips

1. Són partícips del fons tots els que són titulars de participacions.

2. La condició de partícip implica /'acceptació del present reglament del fons i confereix els
drets reconeguts en la normativa vigent, i en particular, els drets de:
a) sol. licitar el reemborsament de les parts al valor fixat d'acord amb els termes previstos
legalment i en els reglaments i rebre el valor de la seva participació quan són liquidats;
b) sol'licitar el reemborsament del valor de les seves parts sense deducció de cap comissió o
despesa en els supósits establerts en la normativa vigent;
c) obtenir inforrnació sobre el fons i el valor de les parts a les dates de cálcul del valor
Iiquidatiu de les parts del fons d'acord amb el seu reglament i la normativa vigent;

BOND FUND, FI
1
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V~j-;-~';{~:J.,.~~,/'dj'~xfgir responsabiJitats a la societat gestora i/o al dipositari per I'incompliment de les seves
'\~:!::~!,;~'JliligaCiOnS legals.

3, Els particips no responen deis deutes del fons; únicament poden perdre la seva aportació.
En conseqüéncia, els creditors del fons no poden fer efectius els seus crédHs sobre el.
patrimoni deis particips.

Article 5. Duració

El fons es constitueix per un temps indefinit.

CAPíTOL JI- LA SOCIETAT GESTORA I EL DIPOSITARI

Secció primera. De la societat gestora

Article 6. Direcció, administració i representa ció del fons

1. La societat gestora del fons és MON GESTIÓ, SAU. Figura degudament inscrita en els
Registres de I'INAF i en el Registre de Societats de Govern. El seu domicili social es troba a
Carrer Manel Cerqueda Escaler, 3-5 parróquia d'Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra.

2. La direcció i I'administració del fons corresponen a la societat gestora que, de conformitat
amb la normativa vigent i subjecte al compliment de les funcions establertes en la normativa
vigent i el present reglament; tindra pie poder de representació i d'administració sobre el fons i
tot el seu patrimoni, sense que puguin impugnar-se, en cap cas, per defecte de facultats
d'administració i de disposició, els actes i contractes per ella reaJHzatsamb tercers en I'exercici
de les atribucions que, com a societat gestora, li corresponen. La societat gestora actuara a
través deis seus apoderats conforme a les facultats concedides a cadascun d'eJls per
representar-la.

3. L'execució i la contractació de les operacions realitzades en representació i en benefici del
fons s'efectuaran per mitja de les signatures de les persones que gaudeixin de poders de la
societat gestora.

4. La societat gestora podra assessorar-se en forma permanent o esporadica per prendre les
decisions escaients a I'adquisició i a la desinversió deis vaiors i actius del fons, per mHjá
d'a~res persones físiques o juridiques, encara que siguin d'altres nacionalitats o residéncies,
que segons el seu criteri, puguin aportar la pericia o experiéncia necessaries per al millor
desenvolupament deis objectius perseguits pel fons.

5. La societat gestora vetllara perqué no es produeixin conflictes d'interessos i, en cas que es
produeixin, reconduir la situació per tal de no malmetre els interessos deis inversors del fóns.

Article 7. Funcions de la societat gestora

La societat gestora té pie poder de representació i d'administració sobre el fons i tot el seu
patrimoni. Les obligacions a fer a carrec del fons, les ha de complir la societat gestora o
I'entitat dipositaria, en el marc de les seves obligacions conforme a la normativa vigent; les
obligacions patrimonials s'han de complir amb carrec al patrimoni del fons.
Són funcions de la societat gestora:

1. la gestió de I'actiu, que inclou:
- les decisions d'inversió,

BOND FUND,FI
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\i;2-~:~:-5+~~cifi, a través del dipositari, deis drets economics i politics inherents als actius.

~~)~~ivitats de gestió administrativa, que inclouen:
- la determinació de valors iiquidatius, inclos el réglmfiscal aplicable,
- la comptabiJitatI les tasques juridiques,
- I'elaboració del prospecte complet i deis informes púbiics,
- la determinació deis resuijats a distribuir (només per als OIC de distribució),
- el control del compiiment de la normativa apiicable,
- la gestió del registre de particips,
- la plena representació judicial i extrajudicial de I'OIC davant tota mena de persones físiques i
juridiques.

3. la gestió del passiu, que inclou:
- I'acceptació de les subscripcions, deis reemborsaments (registre de particips) i la transmissió
al dipositari de les ordres corresponents,
- I'ordenament deis reemborsaments/de les vendes de les participacions al dipositari.

4. les activitats relacionades amb la distribució, que inclouen:
-la tramesa de la documentació (informes pubiicitaris, informes de gestió, etc.),
- la selecció deis distribu'ldors.

Article 8. Obligacions de la societat gestora

1. Les participacions s'emeten i reemborsen per part de la societat gestora a sol'iicitud deis
inversors, amb els Iimits, en la forma i les condicions que estableixi la normativa vigenl i el
present reglament.
2. La societat gestora ha de donar seguiment a les ordres deis inversors relatives a
subscripcions i reemborsaments de parts de fons a la seva demanda en els terminis I les
condicions establerts en el present reglament.
3. Per derogació al que procedeix, el fons pot suspendre provisionalment, en el cas i segons
les modaiitats previstes en la normativa vigent i el present reglament, la subscripció o el
reemborsament de les seves parts. La suspensió no pot ser prevista IIevat de casos
excepcionals en qué les circumstilncies ho exigeixen i/o si la suspensló esta justificada teninl
en compte els interessos deis Inversors.
4. La societat gestora ha de notificar a I'INAF immediatament la suspensió deis
reemborsaments i els motius que la provoquen.
5. Les aportacions al fons que no siguin dineráries han de ser valorades i autorilzades per la
'socletat gestora. Posteriorment, han de ser verificades pels auditors, que han de fer menció
d'aquesta verificació a I'auditorla anyal.
6. La socletat gestora ha de facilitar tota la informació rellevant que els inversors del fons ii
sol'iicitin a més de la que estableixen aquest reglament i la normativa vigent.
7. En el marc de les seves funcions, la societat gestora ha d'escollir les inversions i els
intermediaris amb total independéncia, veWant sempre pels interessos deis inversors. La
societat gestora no pot invertir en actius emesos per enlitats del grup consoiidable per compte
del fons, obiidant els criteris estrictes d'inversió.
8. La societat gestora ha de mantenir uns registres detallats de les operacions realilzades en
nom del fons que gestiona a J'efectede poder reconstituir I'historic de totes les operacions.
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'..--C'c'> Article 9. El dipositari

1. El dipositari del fons és I'entitat ANDORRA SANC AGRICOL REIG, SA Figura degudament
inscrita en els Registres de I'INAF, El seu domicili social és Carrer Manel Cerqueda escaler, 6,
Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra,

2. El dipositari és responsable de la custodia deis valors mobiliaris, actius financers,
instruments financers i efectiu que integren I'actiu del fons, sense que la se va responsabilitat
es vegi afectada pel fet de confiar a un tercer la custodia de part o de la totalitat deis valors,
Així mateix, li corres pon I'exercici, davant deis partícips, de la supervisió i vigiláncia de la
gestió realitzada per la societat gestora del fons i demés funcions previstes a la normativa
vigenl.

En particular i de conformitat amb I'article 64 de la L1ei 10/2008, del 12 de juny, de regulació
deis organismes d'inversió col'lectiva de dret andorrá, són funcions del dipositari:
a) Mantenir i custodiar els actius del fons, si bé pot encomanar la subcustodia deis actius a un
tercer o a un dipositari central de titols a Andorra o a I'estranger,
b) Liquidar les operacions sobre instruments financers i allres actius del fons i les operacions
passives del fons,

c) VetUar perqué la societat gestora 1/0 el fons compleixin les normes previstes en la normativa
vigent, al reglament i al prospecte complet, en relació amb els aspectes següents:
o procediments de cálcul del valor liquidatiu així com el del preu d'emissió i reemborsament de
les participacions del fons,
o les decisions d'inversió del fons,
-les distríbucions de resullats del fons.
El dipositari ha de vetllar perqué no es produeixln conftictes d'interessos i, en cas que es
produeixin, reconduir la situació per tal de no malmetre els interessos deis inversors,

Article 10. Obligacions del dipositari

1, El dipositari no es pot oposar a executar les ordres rebudes del gestor sempre que s'ajustin
al que preveuen el reglament del fons i la normativa vigent al Principal.
2, El dipositari ha d'indicar a la societat gestora les rectificacions sobre els procediments que
empra que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les seves funcions.
3, El dipositari ha de comunicar a I'INAF les actuacions I els procediments de la societat
gestora que no consideri adequats i que aquesta no hagi considerat oportú revisar.

Secció tercera. Disposicions conjuntes a la societat gestora i al dipositari

Article 11 . Comissions i des peses

1, La societat gestora pot percebre, en concepte de remunera ció pels serveis prestals,
comlssions de gestió, de subscripció i de reemborsament i, si escau, també cal precisar si el
fons compta amb comissions sobre resultats, Les comissions de subscripció i reemborsament
han de ser una part degudament identificada del preu de subscripció i reemborsament de les
participacions, La forma de cálcul i el IImit máxim de les comissions, les comissions
efectivament cobrades i I'entitat beneficiária del seu cobrament es recullen en el prospecte
complet del fons. Les comisslons de gestió, de subscripció i de reemborsament han d'incloure
obligatoriament tots els costos inherents al compliment de les funcions de I'entilat gestora,
El dipositari pot percebre, en concepte de remuneració deis serveis que presta, una comissió
de dipositaria, A més, el dipositari pot percebre dei fons comissions per opera cions de
contractació d'instruments financers que executin en compliment de les instruccions de I'entitat
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condicions establertes a les normes generals reguladores de les tarifes

2, Addicionalment, el fons pot suportar altres despeses que hauran de respondre a serveis
efectivament prestats al fons que resultin imprescindibles per al normal desenvolupament de la
seva activital, sempre que estiguin reflexats en el prospecte complel.

3, El fons sempre ha de ser beneficiari de les retrocessions de comissions que pugui rebre
I'entitat gestora relacionades amb la gestió del fons en la mesura que aquestes siguin
atribu'lbles a la inversió o a operacions realitzades per compte del fons,

Article 12. Substituciá de la societat gestora i del dipositari

1. La societat gestora o el diposltari poden soHicitar la seva substitució quan aixi ho estimin
pertinent, mitjanyant escrlt presentat a I'INAF. L'esmentat escrit s'acompanyará de la nova
societat gestora o del nou dipositari, segons escaigui, en el que el substitut declari estar
disposat a acceptar aquestes funcions, amb I'autorització corresponenl.

2. En cap cas la societat gestora i el dipositari poden cessar en I'exercici de les seves
respectives funcions mentre no s'hagin complert tots els requisits i els tramits per a la
designació del seu substitut i aquest n'hagi assumit les funcions.

3. La declaració d'insolvencia de la societat gestora o del dipositari per actuar amb OIC no
produeix la dissolució del fons gestionat o diposital. L'afectat per la insolvencia ha de cessar
en les seves funcions i iniciar els tramits per a la seva substltució, a iniciativa, ja sigui de la
societat gestora, ja sigui del dipositari. A aquests efectes, la societat gestora o el diposltari han
de notificar a I'INAF la seva própia insoivencia o la de I'altra entitat, acompanyant acreditació
suficient d'aquesta situació i proposant el nom de I'entitat substituta, la qual s'ha de declarar
disposada a acceptar aquestes funcions, amb I'autorització corresponenl.

4. Si, en els supósits esmentats en el punt anterior, no s'instés la substitució en el termini d'un
mes des de la declaració d'insolvencia o quan el fons, la societat gestora o el dipositari es
trobin en una sltuació de gravetat excepcional que posi en greu perill el seu equilibri
patrimonial, el patrimoni deis seus clients o que afecti I'estabilitat del sistema financer andorra
o I'interes general, posant-se en relleu la necessitat d'adoptar mesures cautelars; I'INAF pot
instar d'ofici la substitució de la societat gestora o del dipositari dictant el corresponent acte
administratiu pel qual cessi I'entitat, sigui la societat gestora o el dipositari, i nomenar, al
mateix acte, I'entitat substituta que ha d'assumir aquestes funcions immediatamenl.

5. La revocació de les autorltzacions de la socielat gestora o el dipositari per actuar amb OIC
tampoc no produeix la dissolució del fons gestionat o diposital. En cas de revocació de les
autorilzacions de la societat gestora o del dipositari per actuar amb OIC, o d'adopció de
mesures cautelars per part de I'INAF, aquest ha d'instar d'ofici la substitució de la societat
gestora o del dipositari dictant el corresponent acte administratiu i nomenant al mateix acte
I'entitat substituta que ha d'assumir aquestes funcions immediatamenl.

Article 13. Responsabilitats de la societat gestora ¡del dipositari

1. Ambdues entitats, en I'exercici de les seves funcions respectives, actuen de manera
independent.

2. La societat gestora i el dipositari són responsables, envers els partícips, de tot perjudici patit
per ells a causa de la no execució o de la mala execució de les seves obligacions.
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Article 14. Funcions conjuntes de la societat gestora i dipositária
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1. Les funcions de la societat gestora i del dipositari no poden ser exercides per la mateixa
societa!.

2. La societat gestora i la dipositária, elaboren conjuntament el present reglament del fons i el
constitueixen mitjan¡;:antescriptura pública.

3. La societat gestora i la dipositária estableixen conjuntament el contracte escrit de
dipositaria.

4. La societat gestora i la diposrtária elaboren, emeten, distribueixen i suprimeixen
conjuntament els certificats de participació.

Article 15. Facultats de delega ció

Facuitats de delegació de la societat gestora:
1. La societat gestora pot delegar:
a) la gestió administrativa,
b) la gestió de I'actiu,
c) la gestió del passiu,
d) la distribució.

2. No és possible la delegació simultánia de les funcions previstes en els punts a) i b).

3. La delegació de la gestió del passiu només s'autoritza en cas que es delegui al dipositari.

4. Quan es delega quaisevol funció al dipositari, cal que les funcions delegades siguin
exercides amb totai independéncia de les funcions própies del dipositari.

5. Les delegacions no eximeixen la societat gestora de ies responsabilitats que Ii corresponen
en aplicació de la normativa vigen!.

6. La societat gestora ha delegat al dipositari les següents funcions:
- Les funcions de gestió administrativa que inciouen:

- la determinació de valors liquidatius, inclós el régim fiscal aplicable,
- la comptabilitat i les tasques jurídiques,
- I'elaboració del prospecte complet i deis informes públics,
- la determinació deis resultats a distribuir (només per als OIC de distribució),
• el control del compliment de la normativa aplicable,
• la gestió del registre de particips,
- la plena representació judicial i extrajudicial de l'OIC davant tota mena de

persones fisiques i juridiques.
- la gestió i manteniment informátic
- la gestió deis recursos humans

- les funcions de gestió del passiu que inclouen:
- I'acceptació de les subscripcions, deis reemborsaments (registre de partícips)

i la transmissió al dipositari de les ordres corresponents,
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-les funeions de gestió de distribueió, que inelouen:
-la tramesa de la doeumenlaeió (Informes publieitaris, informes de gestió, etc.),
• la seleeeió deis distribu'idors.

Faeultats de delegaeió del dipositari:
1. El dipositari pot delegar la eustódia deis valors a entitats baneáries o aitres entitats amb
unes normes eautelars que I'INAF eonsideri equivalents a les vigents a Andorra, autoritzades
per dur a terme la eustódia d'aquests aetius d'aeord amb les limitaeions establertes en la
normativa vigenl.

2. Aquesta delegaeió no eximeix la dipositária de les responsabilitats que li eorresponen
en aplieaeió de la normativa vigenl.

3. En cap eas s'autorilza el dipositari a delegar la dipositaria del fons.

4. El dipositari ha delegat la eustódia de les obligaeions a EUROCLEAR BANK S.A./NV amb
domieili a 1, Boulevard de Roi Albert 11, B.1210 Brusseles, Bélgica (e-mail www.euroelear
.eom)

El dipositari ha delegat també ia custódia deis bons sobirans deis Estats Units a BANK OF
NEW YORK MELLON, amb domieili a One Wall Street, New York N.Y. 10286 (e-mail
www.bnymellon.eom)

CAPíTOL IIJ- LES PARTICIPACIONS

Article 16. Característíques básiques de les Particípacíons

1. El patrimoni del fons es divideix en parts alíquotes, sense valor nominal, denominades
"participaeions", que confereixen als seus titulars, en unió als demés partícips, un dret de
propietal sobre aquell en els termes que el regulen legalment i contractual.

2. El nombre de parts del fons no és limitat i la seva subscripcíó o reemborsament depenen de
la demanda i de I'oferta del mercal.

3. Les parts del fons tenen la consideració de valors negociables i poden ser objecte de
transmissió i constituir-se sobre aquelles els mateixos drets reals que sobre aquests, i se'ls
aplica, en general, excepte per al qué disposa en la normativa vigent, el seu mateix régim
juridic.

4. La subscripció de participaeions implica I'acceptació, per part del particip, del present
reglament pel qual es regeix el fons. S'ha de precisar la subscripció minima al prospeete
complel.

5. Als efectes de fixar el valor liquidatiu, el valor del patrimoni del fons és el resultat de deduir
els comptes credilors de la suma de tots els actius, valorats amb subjeeció a les normes
contingudes en la normativa vigent i en les disposicions que la desenvolupen. En els casos
que alguns criteris de valoració no estiguin previstos en aquestes, s'han de valorar els actius
sempre d'acord amb el seu valor de realització o amb el valor de mercat i segons les normes
vigents a escala internacional reconegudes pel sector.
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''---, E1Vijlór liquidatiu de les parts será calcuiat per la societat gestora diáriament, com a minim,
- sobre la base de la política d'inversió del fons í d'acord amb les regles establertes en la

normativa vigent

6, El valor de la participació en qualsevol attra divisa es trobará convertint la valoració
obtinguda en la divisa de referéncia de cada compartíment al canvi de mercat del dia,

7, Les participacions del fons l/o compartíment poden admetre decimals, corresponents a un
nombre no sencer de parts en propietat d'un inversor.

8, El patrimoni del fons i/o compartiment es denomina en la divisa de referéncia corresponent
a cada compartiment ,

9, El valor de cadascuna de les participacions inicials del fons ilo compartiment ,en el
moment de constituir-se el fons i/o compartiment ,és del valor que s'especifica ais annexes
corresponents,

10, El patrimoni del fons no pot ser inferior a 1-250,000 euros, Aquest patrimoni s'ha de
mantenir mentre el fons estigui ínscrit a I'INAF, En el cas de fons amb compartiments,
cadascun deis compartiments ha de tenír un patrimoni mínim de 300,000 euros, sense que, en
cap cas, el patrimoni total de I'organisme sigui inferior a 1-250,000,
El patrimoni esmentat pot ser inferior en un 10% al mínim establert sempre que es restableixi
el compliment del requisit durant els tres mesos següents a I'incompliment En qualsevol cas,
tota davallada per sota d'aquest minim s'ha de comunicar a I'INAF, També s'ha de comunicar
el retorn del patrimoni als nivells m ínims establerts,
Al fons i/o compartiment per al qual la divisa de referéncia no és I'euro, el control de
I'adequació del seu patrimoni al mínim, establert en el punt precedent, es duu a terme emprant
els canvis vigents a la data dei control de I'adequació, sense que en cap moment pugui ser
inferior al mínim establert en més del 5%,
En la data de constitució, el fons i, en el seu cas, cadascun deis compartiments ha de tenir
cobert, com a minim, el 10% del patrimoni mínim establert, En qualsevol cas, el fons ha
d'arribar al patrimoni mínim establert en el termini máxim de 6 mesos a partir de la inscripció a
I'INAF, En cas que, passat aquest termini, el fons no hagi assolit aquest patrímoni, ha de ser
Iiquidat

11, Aquest fons invertirá en valors negociables ilo attres instruments financers deis mencionats
a I'article 20 de la "L1ei 10/2008, del 12 de juny, de regula ció deis organismes d'inversíó
col ,lectiva de dret andorrá", o normativa que la vingui a desenvolupar o a substituír.

Articfe 17. Fonma de representació de les participacions

Les parts són nominatives i poden ser representad es mitjan~ant certificats nominatius (els
quals inclouen tota la informació necessária per a la seva correcta identificació) o mitjan~ant
anotacions en compte,

Article 18. Régim de subscripcions i reemborsaments de les participacions

1, A I'efecte de les subscripcions i els reemborsaments, el valor liquidatiu es calcula, com a
mínim, amb la periodicitat que estableix aquest reglament i, en qualsevol cas, cada cop que
s'admetin subscripcions i reemborsaments,
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(je']~s~.éomissions de subscripció ilo de reemborsament i les eventuals despeses que s'hi
afegeixen a cárrec de I'inversor. En qualsevol cas, s'ha de diferenciar el valor liquidatiu de les
parts, de les comissions en benefici del gestor ilo el dipositari i de les altres despeses a favor
del distribuidor ilo intermediari financer que realitza el reemborsament.

3. Les persones, fisiques o juridiques, que vulguin adquirir participacions, complimentaran la
corresponent sol 'licitud de subscripció adreyada a la societat gestora que será tramitada a
través de les persones i entitats legalment autoritzades,

4, Per a cada particip admés, la societat gestora anotará, la nova participació i carregará el
seu import, valorat segons les normes que s'estableixen en el present reglament, en el compte
bancari designat, juntament amb les comissions i despeses corresponents, abonant,se el valor
de les noves participacions en el compte del fons obert en el dipositari. En cap cas la societat
gestora acceptará el pagament de participacions directament en efectiu.

5, Les parts del fons no es poden emetre sense que I'equivalent del preu d'emissió hagi estat
abonat a I'actiu del fons,

6, La societat gestora estará obligada, amb els requisits previstos en el present reglament i en
la normativa aplicable, a reemborsar les participacions del fons des del mateix moment en qué
se sol.licití pels interessats, El reemborsament parcial de les seves participacions, o el
reemborsament total i la seva separació del fons, podrá sol'licitar-se, en qualsevol moment,
per escrit, adreyat a les oficines del comercialitzador o a les de la societat gestora, ja sigui
directament, o bé a través de persones i entitats legalment autoritzades,

7, A la suma deis actius valorats a preu de mercat, Ii dedu'im els comptes creditors, i ho dividim
pel número de parts,
Pel cálcul del liquidatiu del dia D, utililzem les cotitzacions del dia de D-1. Aquestes
cotitzacions es carreguen automáticament al nostre sistema i la informació ens la proporciona
el nostre prove'idor de preus.
La freqüéncia de calcul del valor Iiquidatiu és diaria,

El reemborsament es fara per I'import net que resulti després de valorades les participacions a
reemborsar, prévia detracció de les comissions i despeses escaients,
El pagament del reemborsament de les participacions es fará a través del dipositari.

8. La societat gestora pot limitar de manera justificada el reemborsament de participacions,
També poden permetre la suspensió provisional del reemborsament de parts quan
circumstáncies excepcionals ho exigeixin i si ia suspensió té com a base vetllar pels interessos
legitíms deis inversors,

9, L'INAF pot suspendre temporalment la subscripció o el reemborsament de parts quan no
sigui possible la determinació del seu valor Iiquidaliu o per qualsevol altre motiu, vetllant en tot
moment pels interessos legitims deis inversors.
Igualment, la societat gestora pot limitar la subscripció de parts d'acord amb alió establert al
present reglament o si circumstáncies excepcionals ho justifiquen.

10, Queda prohibida la subscripció i el reemborsament de parts quan:
- El fons no disposi provisionalment de societat gestora i/o de diposltaria.
- Durant el procés de Iiquidació del fons o en una altra circumstáncia de característiques
similars que pugui afectar I'aclivitat del fons, de la societat gestora o de la diposilaria, L'INAF
poi autoritzar excepcionalment el reemborsament de les parts durant el procés de Iiquidació,
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------- . que no siguin de procedéncia lícita segons la normativa vigent al Principat d'Andorra, i molt
especialment, a no encobrtr, mitjanyant les seves aportacions al fons, el blanqueig de diners
procedents del trafic de drogues, segrest, venda iI'legai d'armes, terrortsme o proxenetisme o
qualsevol attra activitat tipificada en el codi penal andorra com a constitutiva de delicte. La
societat gestora, abans de decidir sobre I'admissió d'un partícip, podra demanar-li tota mena
de justificants sobre la lícita procedéncia de les seves aportacions.

2. Els partícips estrangers seran els únics responsables del compliment de les disposicions
legals i administratives vigents en els seus respectius paIsos respecte als controls monetaris i
de canvis, no responent en cap moment, ni el fans, ni la societat gestora, ni el dipos~arl, de
cap infracció produIda per I'incompliment de les dites disposicions si fossin infringides per
algun partícip.

CAPiTOL IV - POLíTICA D'INVERSIONS

Article 20. Política d'inversió i normes per a la selecció de valors
La política d'inversió, les normes per a la selecció de valors i les característiques de les parts
(horttzó d'inversió, benchmark, forma, etc.) del fons i deis compartiments es desglossaran al
prospecte complet que es troba a la disposició deis partícips a les oficines d'andbanc.

Article 21. Operacions de risc ¡compromisos
El fons podra realitzar operacions amb instruments financers dertvats amb la finalitat de
cobertura de riscs o per gestionar, d'una manera més eficay, la cartera, inclosa la gestió
encaminada a la consecució d'un objectiu concret de rendibil~at, dins deis Iímits que estableixi
la normativa legal vigent en cada moment i segons els criteris establerts en el prospecte
complet.

CAPiTOL V - CRITERIS SOBRE DETERMINACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE RESUL TATS

Article 22. Criteris sobre determinació i distribució de resultats

1, Els resultats del fons s'obtenen deduint de la totalitat deis resultats i deis rendiments latents
i obtinguts de les comissions de la societat gestora i de la dipositaria, les des peses d'auditoria i
les altres despeses previstes en aquest reglament.

2. La distrtbució de resultats es detallara al prospecte complet, si escau.

3, Els rendiments deis inversors s'estableixen en funció deis rendiments del fans.

CAPíTOL VI - MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT .

Article 23. Modificació del reglament

1. Qualsevol modificació del reglament del fans (liquidació, fusió, escissió i absorció) esta
subordinada a I'autorttzació prévia i a la inscripció posterior a I'INAF i s'ha de regir pel previst
en els articles 44 i 45 de la "L1ei 10/2008, del 12 de juny, de regulació deis organismes
d'inversió col.lectiva de dret andorrá".
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fe:;, "'72:' Un cop'la socielat geslora i el dipositari disposin de I'autorització prévia de I'INAF, han de'. í." .. ~

--,'s'Fconiunicarles modificacions que es preveuen dur a terme als partícips del fons, en el termini
de 10 dies hábils, a comptar de ia data en qué I'INAF ha concedill'autorització prévia. S'han
d'emprar els mltjans de comunlcació habituals entre I'inversor I I'entilat comercialitzadora.

3. Les operacions de transformació s'han de formalrtzar en document públic per part de la
socletal gestora i el diposilari i han de donar Iloc a I'actualització del reglament i del prospecte
complel.

4. Quan la modificació del reglament afecti la política d'inversió, la política de dislribució de
resultals, la substitució de la socielat gestora o del dipositari, la delegació de la gestió de la
cartera de la institució en una altra entitat, el canvi de control de lasocietat gestora, la
transformació, ia fusió o I'escissió del fons o deis compartiments, si escau, I'establimenl o
elevació de les comissions, aquesta ha de ser comunicada als partícips amb carácter previ a
la seva entrada en vigor í amb una anteiació mínima d'un mes.

5. En eis suposits establerts préviament, sempre que hi hagi comissió de reemborsament o bé
despeses associades al reemborsament de parts, els inversors poden optar durant el termini
d'un mes, a comptar de la data de comunicació, pel reemborsament o pel traspás de les parts,
total o parcial, sense deducció de cap comissió de reemborsament o despesa assimilable pel
valor liquidatiu que correspongui.

6. Quan la modificació no afecti tot el fons I només afecti, en el seu cas, un o diversos
compartimenls, les comunicacions i, en el seu cas, I'exercici del dret de separació s'han
d'entendre referits, únicament i exclusiva, als partícips afectats deis dils compartimenls.

7. Quan les modificacions en qüestió no afectin cap deis punts esmentats préviament, entrada
en vigor de les dites modificacions es produeix en el moment de la inscripció de les
modificacions a I'INAF. En cas contrari, I'entrada en vigor de les dites modificacions es
produeix un cop lranscorregut el termini d'un mes establert en el punt 5 anterior durant el qual
els partícips poden sortir sense costos.

CAPíTOL VII - COMPTABILlTAT J ESTATS FINANCERS

Article 24. Exercici comptable

1. L'exercici comptable del fons coincideix amb I'any natural, a excepció del primer, que
comenya a la data de constrtució i s'acaba el 31 de desembre del mateix any.
2. En cas que s'íniciin les activitals durant I'úitim trimestre de I'any, I'exercici comptable
comenya a la data de constitució i s'acaba el 31 de desembre de I'any següenl.

Article 25. Normes comptables

1. Els resultats realitzats per la venda d'aclius de la mateixa classe i amb el mateix venciment,
pero adquirits a preus diferents es calculen segons el sislema del cost mrtjá ponderal
d'adquisició deis actius esmentats.

2. Es poden carregar, a compte del fons, les despeses de gestió, de dípositária, els honoraris
que origini la defensa deis seus interessos, aixi com les de verificació habitual comptable i
d'auditoria i, en general, els Impostos, els arbitris i els régims fiscals deis valors que I'inlegren,
d'acord amb les legislacions que li siguin d'aplicació.

BOND FUND,FI
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4. No es poden carregar, al compte del fons, des peses de publicitat o despeses d'elaboració i
de difusió de les dades obligatóries en aplicació de la normativa vigenl.

5. Les despeses a carrec del fons es periodifiquen mitjanc;:ant comptes creditors.

6. S'inclouen els actius en el calcul del valor liquidatiu a partir del moment en que són
contractats, previa liquidació, segons el criteri de data operació.

7. El criteri general de valoració deis actius del fons es el valorde mercal. Els valors cotrtzats
en mercats reglamentats es valoren d'acord amb la cotització oficial coneguda del mercat en
que cotltzen, a I'hora que consti en el prospecte complel.

8. Els valors que no cotitzen en mercats reglamentats són vaiorats a criteri de la societat
gestora pel seu valor estimat de realilzació o pel seu valor probable de negociació, fent servir
procediments comptables de valoració admesos Internacionalmenl. Els criteris emprats han de
perseguir, en tot moment, la recerca de la valoracló mes encertada, tenint en compte tots els
factors que entren en joc a I'hora de valorar actius no cotilzats. En aquest sentit, cal tenir en
compte els crlterls acceptats a escala intemacional com a bones practiques de valoració.

9. En el cas que el fons tingui compartiments, s'haura de portar la comptabilitat de forma
separada, diferenciant entre els ingressos i les despeses imputables estrictament a cada
compartimenl.

Ar1icle 26. Estats financers reservats

1. Els estats financers reservats del fons s'elaboren trimestralmenl.

2. Sense perjudici de demandes puntuals que I'INAF pugui efectuar, aquest organisme ha
de rebre els estats financers reservats del fons corresponents a I'últim dia de cada trimestre
durant el mes següent a la finalització del trimestre.

3. Els estats financers reservats del fons són els establerts en les normes comptables vigents
a cada momenl. Els estats financers reservats han d'incloure, com a mínim, el mateix
contingut que els estats financers públics mentre aquests no es defineixen.

Artícle 27. Estats financers públics

1. Els estats financers públics s'elaboren, com a mínim, amb caracter anyal i són auditats per
una entitat auditora de prestigi reconegul.

2. El Consell d'Administracló de la societat gestora ha de fonmular i aprovar els seus comptes
anuals. Els comptes anuals han de ser finmats per tots els membres del Consell 'Administració.

3. Sense perjudici de les demandes puntuals, I'INAF ha de rebre els estats financers públics
corresponents a cada exercici durant els tres mesos següents al tancament de I'exercici en
qüestió i, en cas que s'elaborin amb una periodicitat superior a I'any, en el decurs deis tres
mesos següents al tancament de I'auditoria.
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'{e- - j' Arti¿l~ 28. Auditoria externa
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-""::':E1s.-corriptesanuals del fons seran sotmesos a revisió extema per una entitat auditora
independent, contractada per la societat gestora amb carácter permanent, que no po! ser la
mateixa durant més de 5 anys consecutius,

Article 29. Comunicació deis documents comptables als partícips

Tots els particips tenen dret a consultar, en el domicili de la societat gestora o del dipositari,
eis comptes anuals del fons, També tenen dret a obtenir-ne una cópia, de forma gratuna.

CAPiTOL VII - DISSOLUCIÓ I L1QUIDACIÓ

Article 30. Dissolució i Iiquidació del fons

1. El fons queda dissoit i s'obre el període de Iíquídació:
a) pel venciment del termini assenyalat en el present reglament,
b) per acord de la societat gestora í del dipositari, si el fons es va constituir per un periode
indetermínat,
c) per acord de la societat gestora o del dipositari, si qualsevol d'aquestes enmats ha cessat
en les seves funcions d'acord amb els preceptes establerts en la normativa vigent i no s'ha
designat cap entitat gestora o dipositária per substituír-Ies,
d) quan el patrimoni net del fons siguí negatiu,
e) quan el patrímoní del fons no arribi al minim exigit d'acord amb I'establert en la normativa
vígent,
f) per inexistimcia de partícips,
g) per incomplíment d'altres preceptes legals.

2. Els acords de dissoluciólliquidació han de ser notificats de forma ímmediata a I'INAF i als
partícips miljanc;:antels procediments de public~at habituals,

3, En el cas que el fons es trobi en s~uació de falta de Iíquiditat, el patrimoni net deis quals,
peró, sigui positíu, la societat gestora ha de decidir si procedeix a la liquidació del fons o si
aquest pot continuar operant, per la qual cosa ha d'arribar als acords pertinents amb els
creditors, siguin tercers o particips que hagín sol'lícitat el reemborsament de les seves
participacions, a fi de resoldre la sítuació d'i¡'¡iquid~at, efectuant les compensacions que
corresponguin,
En aquells casos en qué el fons sigui definitivament ¡nsolvent, la societat gestora ho ha de
comunicar a I'INAF i sol.licitar I'autorització per procedir a la seva liquidació, L'INAF pot decidir
que sigui la mateixa societat gestora qui realítzi la Iiquídació del fons o encomanar-ho a
qualsevol anra entitat habilitada per a la gestió d'OIC,
En qualsevol cas, el fons no está subjecte als procediments de suspensió de pagaments i
fallida. En cas d'insolvéncia definitiva, es liquíden sota la supervisió de I'INAF; I'enmal
encarregada de gestionar la Iíquidació ven la total~at deis actius, fa pagaments amb el seu
producte als credílors del fons (exceptuant dinlre d'aquest concepte e/s particips), a prorrata.
deis imports deis crédits que cadascun d'ells tingui, sense rangs de prioritat, a excepció deis
crédits especialmenl garantits amb un dret real o negoci jurídíc d'efecte equivalent sobre un
actiu individual~zat. Seguidament, s'han d'elaborar els corresponents estats financers i s'ha de
determinar la quota que correspon a cada partícip.

4. L'INAF ha d'incoar I'expedient corresponent seguint el procediment establert en la normativa
vigent quan es donin les círcumstáncíes per a la liquidació del fons i la societat gestora no hagí
iniciat el procedíment corresponent.

.-
.
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i~ :::,'-, 5",Un ',cop dissoft I'organ/sme d'inversió, s'obre un per/ode de Iiquidació del fons / queda
i éC, ,::.--\-,e'~súsp~s eí;dret de reemborsament i de subscripc/ó de participacions.

\0.<> .' - 6,'L~li~~idació del fons és realitzada per ia societat gestora amb el concurs del dipositari i•••••. .• . J

.----:..:2havent complert els requisits de publicitat als partícips i les garant/es que aquest reglament i la
normativa v/gent estableixin. Han d'actuar amb la major diligéncia i la major rapidesa
poss/bles.

7. El procés de Iiquidació ha de ser supeNisat per I'ent/tat auditora, que n'ha de trametre un
informe complet a I'INAF.

8, Un cop dissolt í liquídat el fons, la societat gestora, conjuntament amb el dípositari, ha de
comunicar a I'INAF el fet esmentat per tal que aquest doni de baixa el fons del registre
corresponent

CAPiTOl VIII - Al TRES QÜESTIONS

Article 31. Litigis

Totes les qüestions / litigis que poguessin sorgir entre els partícips o entre aquests i la societat
gestora i/o el diposítari, per raó de la ínversió en el fons, del present reglament, o de la marxa /
el desenvolupament de la gestió, I'adm/nistració i la custódia del fons, són competénc/a de la
jurisdiccló deis Batlles i Tribunals andorrans, als que se sotmeten expressament tots eis
partícips del fons, pel sol fet de Iiurtitularitat de les participacions.
********
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