INFORME ANUAL SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DE LA FUNDACIÓ GALATEA,
FUNDACIÓ PRIVADA DEL CODI DE CONDUCTA DE LES INVERSIONS FINANCERES
TEMPORALS DURANT L’EXERCICI 2021
L’objectiu del present informe consisteix en informar del grau de compliment per part
de la FUNDACIÓ GALATEA, FUNDACIÓ PRIVADA respecte del Codi de Conducta aprovat
per Acord del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors de 20 de febrer de
2019,-en aplicació de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del
sistema financer- que és d’aplicació a les entitats sense ànim de lucre que realitzin
inversions financeres temporals.
Aquest Codi de conducta entén per inversió financera temporal qualsevol inversió en
instruments financers (Annex d’instruments financers de la Llei del Mercat de valors). En
aquest sentit, s’aplicaria a les inversions financeres temporals en forma de dipòsit,
préstec, cessió temporals d’actius financers i altres anàlegs que portin aparellada
l’obligació de restitució i no estiguin subjectes a les normes d’ordenació i disciplina del
mercat de valors.
La FUNDACIÓ GALATEA per quan és una entitat sense ànim de lucre, concretament una
fundació privada, es troba subjecte a aquest Codi de Conducta quan realitza inversions
financeres temporals.
En aplicació de les prescripcions d’aquest Codi de Conducta, la FUNDACIÓ GALATEA a
través del seu Patronat ve obligada a informar anualment sobre el grau de compliment
del Codi en totes les inversions financeres temporals que hagi dut a terme durant aquell
any, informació que també ha d’estar disponible a la pàgina web.
En compliment dels principis establerts en el Codi de Conducta la FUNDACIÓ GALATEA
ve obliga a aplicar els principis de coherència, liquiditat, diversificació i preservació del
capital en totes les inversions que realitzi.
Així, en compliment dels principis i recomanacions establertes en el Codi de Conducta, i
examinant l’activitat econòmica i financera de la FUNDACIÓ GALATEA durant el període
al que es refereix el present informe, l’exercici 2021, es destaca que la Fundació no ha
realitzat cap inversió financera temporal i, en conseqüència, no han estat compromesos
ni en situació de risc els recursos de l’entitat.
Per tot això, es conclou que la FUNDACIÓ GALATEA ha complert íntegrament durant
l’exercici 2021 amb les prescripcions establertes en el Codi de Conducta.
Barcelona 22 de juny de 2022.
Secretari del Patronat

