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La normativa andorrana estableix que les entitats
operatives del sistema financer han d’adoptar les
mesures organitzatives i administratives raonables per
protegir els drets dels seus clients sobre els instruments
financers i els fons que els confien.

Per complir amb els objectius de protecció al client que
aquesta normativa determina, Mora Banc Grup, SA –
Mora Banc, SAU (d’ara endavant, «MoraBanc») ha
elaborat aquesta política de protecció d’actius.

1. Principis generals de protecció dels
instruments financers i dels fons dels clients

Tal com determina la normativa detallada anteriorment,
les entitats que presten serveis d’inversió han de prendre
les mesures raonables per protegir els drets de propietat
dels clients, especialment davant una suposada
insolvència de l’entitat, i evitar la utilització d’aquests
instruments financers per compte propi.

1.1. Actius propis i actius dels clients

L’estructura de comptes que MoraBanc té establerta en
el seu sistema informàtic diferencia inequívocament els
instruments financers propietat de l’entitat dels
instruments que pertanyen als clients, i dins d’aquests
identifica els actius que pertanyen a cadascun d’ells.

En tots els dipositaris i custodis que MoraBanc utilitza per
donar suport als seus clients en els diferents mercats en
què operen, estan diferenciats els actius propietat de
l’entitat dels actius propietat dels clients.

2. Dipòsits de valors i altres instruments
financers

MoraBanc utilitza entitats dipositàries de prestigi
reconegut i amb experiència a escala mundial per dur a
terme aquesta activitat. A l’hora de triar una entitat
dipositària, s’utilitza una matriu de mèrits. Amb aquesta
matriu de mèrits s’analitzen i avaluen criteris com:
qualificació de l’entitat, cobertura de mercats,
especialització, qualitat, freqüència i accés a la
informació de les posicions.

Periòdicament MoraBanc té contactes amb aquestes
entitats amb l’objectiu d’efectuar un seguiment de
l’operativitat.

En tots els custodis, l’estructura de comptes segrega
l’operativa dels clients de l’operativa per compte propi.
Aquesta segregació s’efectua utilitzant comptes separats
per aplicar les operacions de forma diferencial en funció
de la seva procedència.

2.1. Conciliació

MoraBanc garanteix l’exactitud dels registres interns dels
instruments financers propietat del banc i dels clients
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duent a terme els processos de conciliació que es
descriuen a continuació:

Moviments
L’operativa en els mercats internacionals s’efectua sota
la premissa de lliurament contra pagament, de manera
que en les operacions de compra no es lliuren els diners
fins a la recepció dels títols i a l’inrevés en les operacions
de venda. MoraBanc disposa de sistemes que monitoren
aquesta operativa per tal de garantir que totes les
operacions arriben a bona fi.

Posicions
MoraBanc disposa d’una aplicació informàtica que, de
forma automàtica, compara les posicions que els
diferents subcustodis envien a l’entitat via SWIFT amb les
posicions que consten en els llibres i edita
automàticament les discrepàncies eventuals que es
puguin haver produït.

— Els instruments de renda fixa i renda variable es
concilien diàriament utilitzant a aquest efecte la
missatgeria SWIFT.

— Els fons dipositats directament en les gestores es
concilien mensualment sobre la base de les posicions
que les gestores fan arribar a MoraBanc. Els fons
d’inversió dipositats en custodis es concilien diàriament
utilitzant a aquest efecte la missatgeria SWIFT.

— Els futurs financers es concilien diàriament sobre la
base de les posicions que Altura Markets envia a
l’entitat.

Periòdicament s’efectuen avaluacions de les entitats
dipositàries sobre la base de la matriu de mèrits, de la
qual es poden extreure decisions de modificacions.

Processos operatius
Per a l’operativa en instruments de renda fixa i renda
variable, MoraBanc disposa de connexions en temps real
amb els custodis que permeten la visualització i el
seguiment detallat de totes les operacions efectuades.

Periòdicament es mantenen reunions per analitzar els
problemes detectats, agilitzar els processos i estudiar
noves funcionalitats. També s’efectuen reunions
periòdicament amb altres proveïdors d’aquest tipus de
serveis per conèixer-ne l’oferta existent.

3. Protecció de l’efectiu dels clients

MoraBanc, com a entitat bancària amb l’autorització
administrativa corresponent, actua directament com a
dipositària dels comptes d’efectiu dels seus clients,
mitjançant comptes amb diferent denominació en la
comptabilitat pròpia del banc.

4. Utilització dels instruments financers i fons
dels clients

MoraBanc no utilitza els instruments financers ni els fons
que té per compte dels seus clients per a operacions de
finançament de l’activitat per compte propi.

Tampoc no hi ha acords entre MoraBanc i els seus
clients per efectuar operacions de finançament utilitzant
els instruments financers propietat dels clients.

Si en el futur es volgués replantejar aquesta activitat,
caldria obtenir expressament l’autorització dels clients i
MoraBanc s’hauria d’ajustar específicament a les
instruccions i condicions aprovades pels clients.

Els moviments dels instruments financers estan basats
exclusivament en les instruccions donades pels clients o
en els moviments corporatius obligatoris.

5. Comunicació als clients

MoraBanc posa a la disposició dels seus clients la
política de protecció d’actius, a la qual es pot accedir
mitjançant el lloc web de l’entitat:
<www.morabanc.com>.

6. Revisió i avaluació de la política

La revisió i l’avaluació de la política de protecció d’actius
es poden fer en diferents moments:

— Auditories internes en funció del calendari establert
en el seu pla d’auditoria.
— Auditories externes anuals.


