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USA update nr 6/2021
Dziś kolejny „USA update”, czyli przegląd tego co dzieje się w prawodawstwie w Stanach Zjednoczonych,
jak wygląda praktyka regulatorów i jakie nowe inicjatywy podejmowane są przez kluczowych
regulatorów dla rynku finansowego i kapitałowego (OCC, FED, SEC, FINRA, CTFC i inni). USA Update nr
6/2021 czyli subiektywnie wybrane przeze mnie newsy „zza Oceanu”:
1. Kara SEC/CFTC w wysokości 200 mln USD dla JPMorgan Chase za używanie WhatsApp
SEC ukarał JPMorgan Chase za używanie WhatsApp w działalności bankowej związanej z instrumentami
finansowymi. JPMorgan Chase otrzymał karę w wysokości 125 milionów USD za omijanie federalnych
przepisów w zakresie rejestrowania komunikacji (taki „nasz” amerykański odpowiednik MiFID II).
JPMorgan zgodził się zapłacić karę, wskazując jednocześnie, że praktyka nienagrywania wskazanej
komunikacji była „powszechna” w ostatnich latach. W latach 2018-2020 pracownicy JPMorgan Chase
korzystali z WhatsApp do komunikowania się w „wrażliwych” sprawach związanych z papierami
wartościowymi, a co więcej bank przyznał, że nie była to praktyka odosobniona czy jakoś szczególnie
zakazana. Jest to do tej pory najwyższa kara SEC za naruszenie przepisów w zakresie „record-keeping”.
Dodatkowo JPMorgan Chase otrzymał kolejną karę w wysokości 75 milionów USD od
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za korzystanie z niezatwierdzonej komunikacji
(„using unapproved communications”). CFTC z kolei stwierdziło, że co najmniej od lipca 2015
r. pracownicy JPMorgan Chase, w tym kadra wyższego szczebla, komunikowali się zarówno
wewnętrznie, jak i zewnętrznie używając niezatwierdzonych kanałów, w tym WhatsApp.
SEC Order: TUTAJ.
CFTC Order: TUTAJ.
2. Federal Jury – niektóre z kryptowalut nie są papierami wartościowymi
Jak wspominałem w USA Update nr 3 (TUTAJ) SEC jest żywotnie zainteresowany wszelkimi nowymi
technologiami, które często stara się traktować jak papiery wartościowe (tak wspomniana
sprawa tokenów inwestycyjnych). Jak już wspominałem, SEC przyjmuje szerokie podejście,
wskazując często, że różne aktywa krypto są papierami wartościowymi podlegającymi federalnym
przepisom dotyczącym papierów wartościowych. W ostatnim czasie wskazana kwestia trafiła pod
rozstrzygnięcie Federal Jury, który to nie podtrzymał w pełni opinii SEC, wskazując, że niektóre z
kryptoaktywów nie są papierami wartościowymi, co jest bez wątpienia szansą dla twórców krypto
w USA (poza kwestią stricte związanymi z papierami wartościowymi dochodzą także kwestie
właściwego opodatkowania). Co ciekawe przy zastosowaniu wspominanego w USA Update nr 3 Testu
Howey’a, Federal Jury stwierdziło, że Hashlets, Hashpoints, Hashstakers i Paycoin, nie były papierami
wartościowymi. Sprawa na pewno jest przyszłościowa i o tych tematach będę dalej informował.
p.s. nazwy regulatorów amerykańskich i to, czym się zajmują tłumaczyłem w „USA update nr 1/2021”.
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