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La normativa andorrana estableix que les entitats
operatives del sistema financer han d’adoptar les
mesures organitzatives i administratives adequades per
detectar i evitar els conflictes d’interessos i tenir
identificades les circumstàncies generadores de conflictes
d’interessos, definides com les situacions en les quals es
produeix un conflicte entre els interessos de Mora Banc
Grup, SA i de les seves entitats subsidiàries —Mora
Banc, SAU, Mora Gestió d’Actius, SAU i Mora
Assegurances, SAU— (d’ara endavant, «el grup
MoraBanc» o «el grup»), o determinades persones
vinculades a MoraBanc i les obligacions de MoraBanc
respecte d’un client, o entre els diferents interessos de
dos o més dels seus clients.

La llei determina que hi ha un conflicte d’interessos en
la prestació d’un servei quan el grup MoraBanc, o
persones vinculades a aquest, o un altre client o clients,
tenen un interès en la prestació del servei, o el seu
resultat, que és diferent de l’interès del client al qual es
presta el servei i es pot generar un perjudici a aquest
darrer, o quan un altre client o clients poden obtenir un
guany o evitar una pèrdua i hi ha la possibilitat de
pèrdua concomitant per al client al qual es presta el
servei.

1. Introducció

La varietat d’activitats, productes i serveis d’inversió oferts
pel grup MoraBanc pot fer possible l’existència de
situacions generadores de potencials conflictes
d’interessos entre el grup i els seus clients, o entre els
seus propis clients.

És necessari, per tant, establir normes i procediments
adequats que garanteixin que la presa de decisions en
l’àmbit del grup MoraBanc en relació amb la prestació
de serveis d’inversió o auxiliars es duu a terme evitant,
eliminant o, en darrera instància, revelant el conflicte
d’interessos al client.

Aquest document vol estructurar les mesures i els
procediments de prevenció i de gestió de compliment
obligat en les situacions identificades com a
potencialment generadores de conflictes d’interessos.

1.1. Objectiu de la política general de conflictes
d’interessos

L’objectiu de la política general de conflictes d’interessos
(d’ara endavant, «PGCI») se centra en:

i) La identificació d’aquelles situacions potencialment
generadores d’un conflicte d’interessos (entre el grup
MoraBanc i un client seu, entre empleats i clients, i entre
diferents clients).

ii) L’especificació dels procediments que cal seguir i les
mesures que cal adoptar per a la prevenció, la gestió i la
revelació del conflicte, si escau.
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Cal indicar que l’obligació relativa a la gestió dels
conflictes d’interessos no prohibeix la seva existència,
sinó que obliga a adoptar mesures raonables per a la
seva prevenció i resolució, identificant, de la mateixa
manera, un procés de comunicació als clients en els
casos en què no es puguin evitar els conflictes
d’interessos.

1.2. Abast de la política general de conflictes
d’interessos

La PGCI afecta les persones següents i és de compliment
obligat per a totes elles:

----- Els membres del Consell d’Administració
del grup MoraBanc i els de les seves
societats filials;

----- Els empleats del grup MoraBanc.

En endavant, en conjunt, «els empleats».

1.3. Definició i identificació de conflictes
d’interessos

Els conflictes d’interessos són situacions que poden
sorgir quan es presten serveis d’inversió, principals o
auxiliars, o una combinació d’aquests, quan el grup
MoraBanc, una persona vinculada al grup o els
empleats es troben en alguna de les situacions
següents:

a) Quan poden obtenir un benefici financer o
evitar una pèrdua financera a costa del client.

b) Quan tenen un interès en el resultat d’un
servei prestat al client o d’una operació
efectuada per compte del client que sigui
diferent de l’interès del client en el resultat del
servei o l’operació.

c) Quan poden obtenir incentius financers o d’un
altre tipus que puguin afavorir els interessos
d’un client davant els d’un altre.

d) Quan duen a terme la mateixa activitat que el
client.

e) Quan reben o han de rebre d’una persona
diferent del client un incentiu en relació amb
un servei prestat al client, en forma de diner,
béns o serveis, a part de la comissió o retribució
habitual per la prestació d’aquest servei.

En cap cas no es consideren conflictes d’interessos les
situacions en les quals el grup MoraBanc pot obtenir un
benefici, si no hi ha simultàniament un possible perjudici
o un detriment dels interessos dels clients afectats per
l’operació o servei de què es tracti.

2. Àmbit d’aplicació

2.1. Identificació de les activitats potencialment
generadores de conflictes d’interessos

S’hi inclouen tots aquells serveis, departaments o àrees
del grup MoraBanc que:

2.1.1. Duguin a terme activitats relacionades amb el
mercat de valors i hagin de mantenir una separació
adient entre ells per tal d’evitar els conflictes
d’interessos.

En particular, resten afectats els serveis següents:

a) Actuació per compte propi en els mercats
b) Mercat de capitals
c) Riscs de crèdit
d) Gestió de cartera pròpia
e) Anàlisi financera
f) Serveis de gestió discrecional de carteres d’inversió i
assessorament en matèria d’inversió
g) Serveis d’institucions d’inversió col·lectiva (IIC)
h) Distribució i intermediació per compte de clients.

2.1.2. Tinguin relació amb tercers aliens al grup
MoraBanc, en particular, i a títol indicatiu:

a) Prestació de serveis per part de consultors o assessors
externs
b) Proveïdors de béns i serveis
c) Serveis de gestió discrecional de carteres d’inversió i
assessorament en matèria d’inversió prestats per part de
tercers
d) Activitats de presentació de clients.

Aquesta relació no és exhaustiva i, per tant, Compliment
Normatiu-Serveis d’Inversió pot en qualsevol moment
adaptar-la a l’activitat del grup MoraBanc, a les
circumstàncies del mercat o a les exigències dels
reguladors o supervisors.

2.2. Identificació de les àrees subjectes a la política
general de conflictes d’interessos

Queden incloses dins l’àmbit de la PGCI totes les àrees
del grup MoraBanc.

3. Responsabilitats sobre la política general de
conflictes d’interessos

3.1. Funció centralitzada: Compliment Normatiu-
Serveis d’Inversió

Compliment Normatiu-Serveis d’Inversió (d’ara endavant,
«CN-SI») és l’àrea responsable de la implementació,
l’aplicació i el manteniment de la PGCI, així com de la
supervisió del funcionament dels procediments i les
mesures establertes per a la prevenció i la gestió de les
situacions de conflictes d’interessos.
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Els encarregats d’aplicar efectivament els procediments i
les mesures i comunicar les situacions rellevants són els
responsables de les diferents àrees del grup MoraBanc,
mitjançant el procés de comunicació establert amb CN-
SI.

3.1.1. Disseny i implementació de la política general
de conflictes d’interessos

Comprèn el següent:

— Comunicar al Consell d’Administració i a l’Alta
Direcció la instauració de la PGCI.

— Comunicar al grup MoraBanc la instauració de la
PGCI a través de les persones identificades com a
responsables de l’adhesió plena en el funcionament
d’aquesta política.

— Registrar les persones responsables del compliment
de la PGCI designades per cada responsable d’àrea del
grup MoraBanc.

— Emetre recomanacions per adoptar les mesures
organitzatives necessàries per a la prevenció de l’aparició
de conflictes d’interessos que es puguin generar per
l’intercanvi d’informació entre els diferents àmbits del
grup MoraBanc o per la dependència jeràrquica o
funcional de les diferents activitats i serveis d’inversió,
quan l’intercanvi pugui anar en detriment d’un o més
clients.

— Dissenyar els programes formatius necessaris per
informar adequadament tots els membres del grup
MoraBanc dels procediments d’actuació respecte a
situacions potencialment generadores de conflictes
d’interessos.

— Mantenir actualitzada la present PGCI.

3.1.2. Actualització i informe de supervisió de la
política general de conflictes d’interessos

CN-SI ha d’elaborar amb periodicitat anual un informe
sobre les incidències que es produeixin en el compliment
de la PGCI i l’ha de fer arribar a la Comissió d’Auditoria i
Compliment Normatiu i a la Direcció General.

Amb independència de l’anterior, CN-SI ha d’informar
immediatament de qualsevol incidència significativa que
es produeixi en el compliment de la PGCI.

3.2. Funció descentralitzada: resta d’àrees

Els responsables de les diferents àrees del grup
MoraBanc són els qui han de dur a terme l’aplicació de
la PGCI.

Les persones designades com a responsables de
l’aplicació de la PGCI en cadascuna de les àrees són les
encarregades d’informar CN-SI sobre qualsevol aspecte
relacionat amb el compliment de la PGCI.

Es determinen com a funcions encomanades als
responsables del compliment de la PGCI en cada àrea
les següents:

----- Mantenir i actualitzar el col·lectiu de persones;
----- Identificar les situacions potencialment

generadores de conflictes d’interessos en relació
amb les operacions que s’hagin d’iniciar o que
estiguin en curs, i comunicar-les a CN-SI en cas
de no estar ja identificades;

----- Promoure activament que ni el grup ni els seus
empleats realitzin operacions per compte propi
quan:

a. Coneguin informació sensible,
privilegiada o rellevant sobre el valor
o l’emissor, o informació confidencial
del client.

b. Participin en l’estructuració i la gestió
d’operacions.

c. Duguin a terme tasques d’anàlisi i
emetin regularment recomanacions
d’inversió sobre l’emissor i pugui
generar-se un conflicte d’interessos
inequívoc.

----- Comunicar a CN-SI totes les mesures aplicades
en la prevenció i/o la gestió de les situacions
generadores de conflictes d’interessos.

----- Mantenir la interlocució necessària amb CN-SI
en la gestió dels conflictes d’interessos que
l’afectin així com en qualsevol altre aspecte
relatiu al compliment del Manual dels codis de
conducta.

----- Amb independència de l’anterior, han
d’informar immediatament a CN-SI sobre
qualsevol incidència significativa que es
produeixi en el compliment de la PGCI.

4. Prevenció dels conflictes d’interessos

El grup MoraBanc disposa de les mesures següents per
prevenir i, en tot cas, gestionar de manera eficaç els
possibles conflictes d’interessos:

 Accés restringit a la informació per
contrasenyes personals.

 Control d’operacions personals, segons el
que determinen els codis de conducta.

 Control de la informació privilegiada per
prevenir, evitar i, si escau, gestionar els
conflictes d’interessos que puguin sorgir en
el tractament de la informació privilegiada,
tenint en compte fins i tot la separació
física de les diferents àrees (àrees
separades) en què s’hagin identificat
possibles conflictes d’interessos.
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 Gestió, en el Comitè de Gestió de la
Integritat Corporativa (CGIC), dels
potencials incompliments.

5. Informes i comunicacions a Compliment
Normatiu-Serveis d’Inversió

Els responsables de la PGCI de les diferents àrees tenen
l’obligació de comunicar a CN-SI totes les mesures
aplicades en la prevenció i/o la gestió de les situacions
generadores de conflictes d’interessos.

6. Registre dels conflictes d’interessos

CN-SI i el responsable de la PGCI de l’àrea que
correspongui han de portar un registre actualitzat dels
conflictes d’interessos que hagin tingut lloc o dels que
s’estiguin produint en serveis o activitats continuades.

El registre de conflictes d’interessos s’ha de mantenir
permanentment actualitzat, incloent-hi els potencials
conflictes d’interessos que es detectin.

6.1. Tipus de registres

Tant les àrees en què es generi el potencial conflicte
d’interessos com CN-SI han de dur a terme els registres
següents, que es distingeixen en funció de la fase en
què es troba el potencial conflicte d’interessos:

----- Fase d’identificació: aparició del conflicte i descripció
detallada de la situació.

----- Fase de gestió: causes i circumstàncies que han
originat el conflicte d’interessos.

----- Fase de resolució: comunicació de la resolució.

6.2. Manteniment i actualització

La comunicació d’un conflicte d’interessos per al seu
registre, per part dels responsables designats, s’ha de fer
per àrees i en el moment en què aquest es detecti o
s’identifiqui.

El registre s’ha de revisar amb periodicitat anual, i s’han
de fer l’anàlisi i l’actualització corresponents de les dades
disponibles, tenint en compte que cada àrea del grup
MoraBanc és responsable de comunicar a CN-SI
qualsevol canvi en el moment en què aquest es
produeixi.

7. Procediments i mesures de gestió dels
conflictes d’interessos

Els empleats han de posar en coneixement de
Compliment Normatiu qualsevol situació respecte a un
servei o operació concreta en la qual es pugui plantejar
un conflicte d’interessos.

Els empleats han de procurar evitar els conflictes
d’interessos, tant propis com del grup MoraBanc. En cas
de trobar-se en una situació de conflicte d’interessos,
han d’abstenir-se de decidir o, si s’escau, d’emetre el seu
vot, i han d’advertir del mateix conflicte.

La gestió d’una situació de conflicte d’interessos, l’ha de
resoldre el màxim responsable de l’àrea afectada, el
superior jeràrquic immediat de totes elles si n’afecta
vàries, o qui decideixi Compliment Normatiu si cap de les
regles anteriors no és aplicable.

En cas de dubte sobre la competència o sobre la manera
de resoldre un conflicte d’interessos, es pot consultar a
Compliment Normatiu.

En la resolució dels conflictes d’interessos s’han de tenir
en compte les regles següents:

----- En cas de conflicte entre el grup MoraBanc i un
client, la salvaguarda de l’interès del client.

----- En cas de conflicte entre els empleats i el grup
MoraBanc, l’obligació d’actuació lleial dels
primers.

----- En cas de conflicte entre clients, s’ha de
comunicar la situació als afectats si prèviament
no s’ha pogut resoldre, i els serveis o les
operacions en què es manifesti el conflicte
únicament es poden dur a terme si aquests ho
consenten. No s’ha d’afavorir cap d’ells.

En aquest sentit, s’han de complir les regles següents:

----- No es pot, sota cap concepte, revelar a uns
clients les operacions realitzades per d’altres.

----- No es pot estimular la realització d’una
operació per un client amb l’objecte de
beneficiar-ne un altre.

----- S’han d’aplicar regles de prorrateig o de
distribució de les ordres executades que evitin el
conflicte en operacions que afectin dos o més
clients.

----- La decisió sobre el conflicte i les possibles
incidències resultants s’han de comunicar a
Compliment Normatiu.

8. Revelació dels conflictes d’interessos

El grup MoraBanc té l’obligació envers els seus clients i
tercers de revelar l’existència d’un conflicte d’interessos,
la qual cosa no l’eximeix, en cap cas, de l’obligació
d’adoptar i aplicar les mesures organitzatives i
administratives efectives per ser evitats.

8.1. Comunicació als clients

El grup MoraBanc posa a la disposició dels seus clients
la política general de conflictes d’interessos, a la qual es
pot accedir mitjançant el lloc web de l’entitat:
<www.morabanc.ad>.


