TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

PROCEDURA UDOSTĘ

l FOR ACJI UCZES

K

FUNDUSZY

WESTYCYJ YCH ZARZĄDZANYCHPRZEZORIGI TFIS.A.

WERSJEREGULACJI:

Wersja 03

Dokument zatwierdzono: Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 02 z dnia 10 marca 2021 r.

Wersja 02

Dokumentzatwierdzono:Uchwałą ZarząduTowarzystwanr 07/03/2020z dnia 11marca 2020 r.

Wersja 01

Dokumentzatwierdzono:UchwaląZarząduTowarzystwanr 19/04/2018z dnia 30 kwietnia 2018r.

Orfgln Towarzystwo Funduazy lnwe>tycy|nych SJL
ul. Zielna 37, budynek B, IV piętro, 00-108 Warszawa

NIP 10MO-04-198, REGON 141186082. KRS294964

Kapitał zakładowy 4100000 zł opłacony w całości

tel. : +48 22 395 73 40, fax. +48 22 395 73 59

Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie

AndizeJ Wojclk - Prezes Zarądu

e-mail: biuro@origintfi. com, www, ori@'ntfi. com

XIIWydział GospodarczyKRS

Marek Nowicki - WiceprezesZarządu

^ (.

TOWARZYSTWOFUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

§1
l. NiniejszaProceduraokreśla zakresi sposóbudostępnianiainformacji uczestnikomfunduszyinwestycyjnym
zarządzanym przez Origin TFI S.A. ("Towarzystwo").

2. Niniejsza procedura obowiązuje i jest stosowana w odniesieniu do wszystkich funduszy inwestycyjnych
zarządzanych p rzeź Towarzystwo (z osobna zwany "Funduszem").

§2
l.

Towarzystwo publikuje na stronie internetowej www. ori intfi. com informacje dotyczące poszczególnych
Funduszy("Strona Internetowa Towarzystwa").
2. Towarzystwo mając na uwadze niepubliczny charakter certyfikatów inwestycyjnych Funduszy
("Certyfikaty"), ustanawia hasło (klucz) dostępu do treści związanych z danym Funduszem i przekazuje
te indywidualne hasła uczestnikom danego Funduszu ("Uczestnicy") po dokonaniu wpisu Uczestnika
do Ewidencji lub na żądanie Uczestnika Funduszy, który przedstawi aktualne świadectwo depozytowe.
3. Informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu (WAN) oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny (WANCI) są publikowane na Stronie Internetowej Towarzystwa niezwłocznie pojej ustaleniu,
nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jej ustalenia. Towarzystwo na wniosek Uczestnika

przekaże osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany
przez Uczestnika adres mailowy informacje o WAN lub WANCI Funduszu w zakresie jakim informacje
te są opublikowane na Stronie Internetowej Towarzystwa.
4. Statut Funduszujest dostępny na Stronie Internetowej Towarzystwa.Towarzystwo na wniosek Uczestnika
przekaże Uczestnikowi osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną
na wskazanyprzez Uczestnika adres mailowy.

5. Półroczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe Funduszy (dalej łącznie:
"Sprawozdanie Finansowe") są dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz są publikowane na Stronie
InternetowejTowarzystwa niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzieprzez biegłego rewidenta. Uczestnik
może wystąpić do Towarzystwa o przesłanie kopii Sprawozdania Finansowego, a Towarzystwo kopię
Sprawozdania Finansowego przekaże osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą
elektroniczną na wskazanyprzez Uczestnika adres mailowy.
6. Sprawozdanie roczne AFI za dany rok obrotowy, o których mowa w art. 222d ustawy z dnia 27 maja 2004
roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(t.j. Dz. U. 2020, póz. 95), dalej jako "Ustawa", jest dostępne w siedzibie Funduszu po jego sporządzaniu

przez Towarzystwo, co powinno nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
Uczestnik może wystąpić do Towarzystwa o przesłanie kopii Sprawozdania rocznego AFI, a Towarzystwo
kopię Sprawozdania rocznego AFI doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną
na wskazanyprzez Uczestnika adres mailowy. Sprawozdaniaroczne AFI nie podlegają publikacji na Stronie
Internetowej Towarzystwa.
7 Informacje, o których mowa w art. 222b pkt l Ustawy, tj. informacje o udziale procentowym aktywów,
któresą przedmiotem specjalnych ustaleńw związkuz ich niepłynnością, zmianach regulacji wewnętrznych
dotyczących zarządzania pfynnością, aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem
stosowanych przez podmiot nim zarządzający- są sporządzanew terminie do dnia 31 maja danego roku,
wg stanu ma 31 grudnia roku poprzedniego i są dostępne w siedzibie Towarzystwa.
Towarzystwoprzekażeosobiście,doręczylub prześle listem poleconym lub pocztąelektronicznąinformacje,
o których mowa w art. 222b pkt l. informacje, o których mowa w art. 222b pkt l, nie podlegają publikacji
na Stronie Internetowej Towarzystwa.
8. Informacje, o których mowa w art. 222b pkt 2) Ustawy, udostępnia się uczestnikom Funduszu
za pośrednictwemStrony Internetowej Towarzystwa, zgodnie z następującymizasadami:

Procedura udostępniania informacji uczestnikom funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Orlgin TFI SA.
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a) informacjeo zmianachmaksymalnegopoziomuDźwigniFinansowejAFI,którymożebyćstosowany
w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej
na podstawie porozumieniadotyczącegoDźwigniFinansowejAFI- są publikowaneniezwłocznie,

b) informacjeo łącznej wysokościzastosowanejDźwigniFinansowejAFI- publikowanesąregularnie
raz na kwartał w terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia wyceny w danym kwartale
kalendarzowym.

UczestnikmożewystąpićdoTowarzystwao przesłanie Informacji,o którychmowaw art 222b pkt 2) Ustawy,
a Towarzystwo informacje te przekaże osobiście, doręczy lub prześle listem poleconym lub pocztą elektroniczną
na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.

9. Towarzystwo na żądanie Uczestnika udostępnia informacje o liczbie posiadanych przez Uczestnika
Certyfikatów oraz ich wartości wgostatniej Wyceny Aktywów Funduszu w formie pisemnego zaświadczenia

(dotyczyfunduszy,którychcertyfikatyinwestycyjnienie posiadająformyzdematerializowanej).Towarzystwo
na wniosek Uczestnika przekażeosobiście, doręczylub prześle listem poleconym lub pocztąelektroniczną
na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.

10. Towarzystwona żądanieUczestnika udostępnia,informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu
przysługującego Funduszowi, którego jest Uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych
wchodzących w skład aktywów inwestycyjnych tego Funduszu, Jeżeli nie narusza to powszechnie
obowiązującychprzepisówprawa,w tym w szczególnościprzepisówustawyz dnia29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., póz. 94 ze zm. ), przepisów Ustawy w zakresie dotyczącym
informacji poufnych oraz tajemnicy zawodowej, a także przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., póz. 1030 ze zm. ) w zakresie uwzględniającym sposób

wykonywaniaprawagłosu. Towarzystwoprzekazuje powyższeinformacjew formie pisemnej na wskazany
przez Uczestnika adres uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w żądaniu
adres mailowy.

11. Dokument zawierającykluczowe informacje, o którym mowa w RozporządzeniuDelegowanym Komisji
(UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenieParlamentu Europejskiegoi Rady
(UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentówzawierających kluczowe informacje, dotyczące detalicznych
produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) udostępnia
się uczestnikom Funduszu za pośrednictwem Strony Internetowej Towarzystwa niezwłocznie po każdej
aktualizacji.

§3
l. Jeżeli postanowienia Statutu danego funduszu określają odrębne zasady publikacji informacji, o których mowa
w §2 Procedury stosuje się postanowienia Statutu, w sprawach nieuregulowanych w Statucie danego funduszu
stosuje się postanowienia niniejszej Procedury.

2. NiniejszaProcedurawchodziw życiez dniemjej zatwierdzeniaprzezZarządTowarzystwaw formie uchwały.
3. Zmiana Procedury wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.

ProceduraudostępnianiainformacjiuczestnikomfunduszyinwestycyjnychzarządzanychprzezOriginTFIS.A.
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