EAbrief: Novas regras aplicáveis aos depositários de instrumentos financeiros / New rules for

the depositaries of financial instruments
Lei 104/2017, de 30 de Agosto
A presente lei procede à transposição da Directiva 2014/91/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de Julho de 2014, e à consequente alteração do Código dos Valores Mobiliários e do Regime Geral dos
Organismos de Investimento Colectivo.
As alterações introduzidas visam regular o acesso e o exercício das funções de depositário de instrumentos
financeiros, nomeadamente no que toca às políticas de remuneração e ao respectivo regime sancionatório.
Esta lei entra em vigor em 30 de Setembro.
…

Law 104/2017, of 30 August
The present law transposes the Directive 2014/91/EU, of the European Parliament and of the Council, of
23 June 2014, and consequently amends of the Securities Code and the Legal Regime of the Collective
Investment Undertakings.
The referred to amendments aim to regulate the access and exercise of the depositary of financial
instruments’ functions, namely in what regards to its remuneration policies and sanctions framework.
This law enters into force on 30 September.
Os melhores cumprimentos/Best Regards,
Espanha e Associados - Sociedade de Advogados, RL
Caso deseje obter informação adicional sobre esta matéria, por favor contacte/ If you require additional information on this matter,

please contact:
João Espanha
joao.espanha@espanhaassociados.pt
Direito Financeiro

Finance and Banking Law
(Caso não pretenda continuar a receber este tipo de e-mail, clique aqui, e coloque no subject a palavra remover/ If you do not

wish to continue to receive this type of e-mail, click here, and write the word remove in the subject.)

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não
devendo servir de apoio a uma decisão sem acompanhamento profissional qualificado e dirigido ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não
pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte.

This Information is for distribution to clients and colleagues and the information contained herein is provided as general and abstract and should not
be used as a support for a decision without qualified professional advice being sought directly for the specific case. The contents of this information
may not be reproduced, in whole or in part.

