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KOREKTA RAPORTU:

Zarząd Origin TFI S.A. przekazuje korektę do Raportu nr 24/2021 z dnia 31.08.2021 r.
Raport skorygowano w zakresie kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na wykup Certyfikatów Inwestyc yjnyc h
na dzień 30.09.2021 r.

Plik

Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione
w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym
mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o 2021-09-30
którym mowa w § 28 ust. 2 oie)
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o 2021-10-11
którym mowa w § 28 ust. 2 oie)
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Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu
certyfikatów inwestycyjnych
między 07 września, a 21 września 2021 r.
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o
którym mowa w § 28 ust. 2 oie)
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych

Statut art. 8 ust. 14-16

2021-10-11

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp.

nazwa podmiotu
Biuro Maklerskie Banku
BNP Paribas Bank Polska S.A.

miejscowość
Warszawa

adres
ul. Twarda 18

2
inne domy maklerskie

Zarząd Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akc yjna („Towarzystwo”), działając w imieniu
Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego Aktywów Niepublic znyc h ("Fundusz")
przekazuje poniżej informacje dotyc ząc e planowanego wykupu c ertyfkatów inwestyc yjnych:
1. Dzień Wykupu certyfikatów inwestyc yjnyc h przypada na 30 września 2021 r.
2. Zlecenia wykupienia certyfikatów inwestycyjnyc h powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca,
w którym przypada Dzień Wykupu tj. nie wcześniej niż 07 września 2021 r. i nie później niż 21 września 2021 r.
3. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlec enia umorzenia certyfikatów inwestyc yjnych, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora
Emisji
i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Zlec enia będzie można składać we
wskazanyc h Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje
się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska, tj.: https://www.bnpparibas.pl/kontakt/uslugi-maklerskie.
W przypadku c ertyfikatów inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rac hunkach papierów wartościowyc h w innym domu maklerskim,
zlec enia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rac hunek, na którym zdeponowano certyfikaty.
4. Warunki redukc ji opisuje Statut Funduszu t.j. art. 8 ust. 14-16.
Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość Certyfikatów
przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza
na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, to Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje taką lic zbę Certyfikatów przedstawionyc h
do wykupu, których wartość w danym Dniu Wykupu, jest nie większa niż maksymalna wartość pieniężnyc h, które Fundusz przeznacza
na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, dokonując proporc jonalnej redukcji zleceń wykupu. Powatałe w wyniku redukcji
ułamkowe
częśc i Certyfikatów pomija się.
Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji wartość Certyfikatów podlegając ych wykupowi będzie mniejsza od maksymalnej wartośc i
środków pieniężnyc h, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet
Certyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż
do wystąpienia sytuacji,
w której wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu nie będzie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnyc h, które Fundusz
przeznac za na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób
opisany
w zdaniu poprzednim, w szc zególnośc i w sytuacji gdy poszc zególne pakiety opiewać będą
na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.
5. Na wykup certyfikatów przeznaczone są środki pieniężne w wysokości 1 232 530,62 zł, w tym zgodnie ze Statutem Funduszu na wykup
przeznac zone są uzyskane w II kwartale 2021 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania.

6 Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłac ane są Uc zestnikom za pośrednictwem podmiotów
prowadząc ych rachunki papierów wartośc iowych, na któryc h zapisane są c ertyfikaty inwestycyjne, z zac howaniem przepisów prawa
oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący
w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu t.j. 11 października 2021 r,
W załączeniu przekazujemy Uc hwałę Zarządu Towarzystwa dotyc zącą planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnyc h.

Plik

Opis

2021-08-31_Uchwała Zarządu_nr 1 wykup certyfikatów FPE.pdf 2021-08-31_Uchwała Zarządu_nr 1 wykup certyfikatów FPE
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2021-09-14_Sprostowanie_Uchwały_nr 1 z dnia 31-08-2021
2021-09-14_Uchwała_nr_1_sprostowanie_uc hwały_nr_1_z_dnia_31-08-2021_dot_wykupu_na_30-09-2021.pdf
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ORIGIN

TOWARZYSTWOFUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Uchwała nr l

Zarządu Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

§1
"ZarządSpółki Origin Towarzystwo FunduszyInwestycyjnych Spółka Akcyjna ("Towarzystwo"), niniejszym na podstawie art. 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 Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BNPParibas Bank Polska

S.A.Zlecenia będziemożnaskładać wewskazanych PunktachSubskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BNPParibas
Bank Polska S.A. Lista PunktówSubskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku
BNPParibas Bank PolskaS.A, tj.:
htt s: www.bn aribas. l kontak uslu i-maklerskie.
2.

e=d artment retail business

W przypadkucertyfikatówinwestycyjnych,którezostałyzdeponowanenarachunkachpapierówwartościowychw innym
domu maklerskim, zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi
rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty.

3.
4.

Dzieńwykupucertyfikatówinwestycyjnychprzypadana30września2021roku("DzieńWykupu"),
Zleceniewykupieniacertyfikatówinwestycyjnychpowinnozostaćzłożone niewcześniejniż7 i nie późniejniż21 dnia
miesiąca,w którym przypadaDzieńWykupu,tj. niewcześniejniż7 września2021 r. i nie późniejniż 21 września
2021 r.,

5.

Na wykup certyfikatówprzeznaczonesąśrodki pieniężnew wysokości668 722,60 zł, w tym zgodnie zeStatutem
Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w II kwartale 2021 roku środki pieniężne z lokat Funduszu

6.

Zgodniez art. 8 ust. 12 Statutu Funduszu, środki pieniężnez tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane
są przezFunduszw DniuWypłaty. W DniuWypłaty Funduszprzekazujedo dyspozycjiKDPWkwotęprzeznaczonądo
wypłaty z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych pomniejszoną o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa
zobowiązująFunduszdojego obliczenia i pobrania. Dniem Wypłaty jest dzieńnastępującyw terminie 7 dnigiełdowych

pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania,

od Dnia Wykupu.

§2
Uchwała wchodziw życiez dniem podjęcia."

Za Uchwałą głosowało 3 Członków Zarządu.

Uchwała została podjętajednomyślnie.

^ ^^ ^
.

Andrzej Wójcik- PrezesZarządu

Marek Nowicki- iceprezesZarządu

Origin Towanytwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Zielna 37, budynek B, IV piętro, 00-108 Warezawa

KRS 294964, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy
w WarszawieXIIWydział GospodarczyKRS

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

NIP 108-00. 04-198, REGON 141186082

e-mail: biuro@origintfi.com, www.origintfi.com

Kapitał zakładowy 4 100 000 zł opłacony w całości
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^Marek Mikuę-Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wójclk

- Prezes Zarządu

Marek Mlkuć - WiceprezesZarządu
Marek Nowicki - WiceprezesZarządu

TOWARZYSTWO FUNDUSZY

Uchwała Nr l

ZarząduOriginTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A.
z dnia 14 września 2021 roku

§1

"Zarządspółki pod firmą Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibąw Warszawie

(dalej:"Towarzystwo")niniejszympostanawiasprostowaćUchwałę ZarząduTowarzystwaNrl z dnia31sierpnia
2021 r. w sprawie zamiaru wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu First Private Equity Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: "Fundusz") na dzień30 września'2021 roku.
(dalejjako:"Uchwała"), w tensposób,iż§1punkt5 Uchwały otrzymuje nowenastępującebrzmienie:

^Na wykup certyfikatów przeznaczone sąśrodki pieniężnew wysokości l 232 530, 62 zł. ZgodniezeStatutem

Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w II kwartale 2021 roku środki pieniężne z lokat Funduszu
pomniejszoneo wszystkiewymagalnezobowiązania".

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Za Uchwałą oddano 2 głosy.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

^wY^
Marek Mikuć- WiceprezesZarządu

OriflnTowanytwoFuiduuylnwe<tycy>iychSJL
ul. Zielna 37, budynek B, IVpiętro, 00-108Warszawa
tel. : +4822 395 73 40, fex: +4822 395 73 59
e-mail: UuroSorigintfl. com, www. origlntfl. com

Marek Nowicki- WiceprezesZarządu

KRS294964,SądRejonowydlam. st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP108-00-04-198,REGON1411SB082
Kapitał zakładowy 4 100 000 zł opłacony w całości

Andrzej Wojcik - PrezesZarządu
Marek Mlkuć - WiceprezesZarządu
Marek Nowicki - wiceprezes Zarządu

