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lanowanadatazakończeniawykupywaniacertyfikatówinwestycyjnych
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nazwa podmiotu

miejscowość

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank
Polska SA

arszawa

adres
ul. Twarda 18

innedomymaklerskie

rząd Spółki Origin Towaizystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (.Towaizystwo"), dziatając w imieniu Funduszu First Priyate
quity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych C'Fundusz") przekazuje poniżej informacje dotyczące
lanowanego wykupu certyfkatów inwestycyjnych:
. Dzień Wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypada na 31 gmdnia 2019 r.
. Zlecenia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w
órym przypada Dzień Wykupu tj. nie wcześniej niż 7 gmdnia 2019 r. i nie później niż 21 grudnia 2019 r.
. Uczestnicy Funduszu będą mogli stóadać zlecenia umorzenia certyfikatów inweslycyjnych, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora
miąi i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banhu BNP Paribas Bank Polska S.A. Zlecenia będzie można sUadać we
zanych Punktach Substoypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BNP ParibasBankPolska S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje
'ę na stronach intemetowych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska, tj. : www. bnpparibas. pl/biuro-maMerskie.
przypadku certyfikatówinwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierówwartościowychwinnym domu maklerskim,
lecenia umorzenia certyfltetów będzie można siadać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na Móiym zdeponowano certyfikaty
. Warunki redukcji opisuje Statut Funduszu t.j. art. 8 ust. 14-16.
undusz wykupuje wszystelde Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że Jeżeli wartość Certyfikatów
rzedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza mateymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na
kupienie Certyfikatów w danym Dniu wykupu, to Fundusz w danym Dniu wykupu wykupuje taką liczbę Certyfikatów przedstawionych do
kupu, których wartość w danym Dniu Wykupu, jest nie większa niż maksymalna wartość pieniężnych, które Fundusz przeznacza na

kupienie Certyfikatóww danym DniuWykupu, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceńwykupu. Powatafew wyniku redulcji
tamtowe części Certyfikatówpomija się.
eżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji wartość Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od maksymalnej wartości
dków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Vłykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet
ertyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż
o wystąpienia sytuacji, w której wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu nie będzie więkaa niż maksymalna wartość środków

ieniężnych,które Funduszprzeznaczana wykupienieCertyfikatówwdanymDniu V\tytaiipu. Jeżeli nie będziemożliwe powięhaenie
atóetów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w^tuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na
wną liczbę Certyfikatów,wybórpakietu podlegającego powięksieniu nastąpi w sposób losowy.
. Na wykup certyfikatów przeznaczone są środki pieniężne w wysokości 519 900, 76 zł, wtym zgodnie ze Statutem Funduszu na wykup
izeznaczone są uzyskanew III kwartale 2019 roku środki pieniężnez lokat Funduzu pomniejszone o wszystkiewymagalne
obowiązania.

Środkipieniężnez tytułu wykupieniacertyfikatówinwestycyjnychwypłacane sąUczestnikomza pośrednictwempodmiotów
rowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są certyfikaty inwestycyjne, z zachowaniem przepisów prawa oraz

gulaminówi zasaddziałania KrajowegoDepozytu PapierówW&rtościowychS.A. w DniuWypłaty, którymjest dzieńnastępujący w
enminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu t.j. 13 stycznia 2020 r,
załączeniu przekazujemy Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczącą planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
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Uchwała 06/10/2019
ZarząduSpółki OriginTowarzystwo FunduszyInwestycyjnych
Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2019 roku

§1
"ZarządSpółki OriginTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychSpółka Akcyjna ("Towarzystwo"),niniejszym na podstawieart. 8 ust
1-16 Statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") postanawia o
zamiarzewykupywaniacertyfikatówinwestycyjnych Funduszu, na następującychzasadach:

l.

Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zapisane w
rejestrze Sponsora Emisji i ProwadzącegoRejestr Certyfikatóww Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas Bank Polska

S.A.Zleceniabędziemożnaskładać wewskazanychPunktachSubskrypcyjnychBiuraMaklerskiegoBanku BNPParibas
Bank Polska S.A. Lista PunktówSubskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku
BNP Paribas Bank Polska SA, tj.:
htt s: www.bn

aribas. l kontak uslu i-maklerskie?t e=de artment retail business

2. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych, którezostały zdeponowane na rachunkach papierówwartościowych w innym
domu maklerskim, zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi
rachunek, na którym zdeponowanocertyfikaty.

3. Dzieńwykupucertyfikatówinwestycyjnych przypada na 31 grudnia 2019 roku ("DzieńWykupu"),
4. Zleceniewykupieniacertyfikatówinwestycyjnych powinnozostaćzłożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia
miesiąca, w którym przypada DzieńWykupu, tj. nie wcześniej niż 7 grudnia 2019 r. i nie później niż 21 grudnia
2019 r.,
5. Na wykup certyfikatów przeznaczonesą środki pieniężnew wysokości 519.900,76 zł, w tym zgodnie ze Statutem
Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w III kwartale 2019 roku środki pieniężne z lokat Funduszu
pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania,

6. Zgodniez art. 8 ust. 13 Statutu Funduszu,środki pieniężnez tytułu wykupieniacertyfikatówinwestycyjnychwypłacane
są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane

są certyfikaty inwestycyjne,z zachowaniem przepisówprawa oraz regulaminówi zasad działania KrajowegoDepozytu
Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia
Wykupu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za Uchwałą głosowało 2 Członków Zarządu.

Uchwała została podjętajednomyślnie.
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