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AKTNOTARIALNY

Dniaosiemnastegoczerwcadwatysiącedziewiętnastegoroku(2019-06-18), ]
^ notarmszw Warszawie,prowadzącąkancelarięnotarialnąw WarszawieprzyuUcyBrackiejTsiokaS
5,przybyłą dobudynkuprzyulicyZielnejnumer37w Warszawie,stawUisię:-~-^-^^
l.

2.

obojedzlałający w imienmspólkipodfirmą:ori6inTowarzystwoFundus^Inwest.
SPOIkaAkc^na_zsiedzibąw warszawie(adres:00-108Warszawa/ufcaZielnanum^
.

j

^GOmT_6082'NIP1080004198)'_WP^e,dorejestruprzedsiębiorcówKrajowegoR^esta;
goprzezSądRejonowy dlam. st.Warszawyw Warszawie,m Wydzia

K-ajowego Rejestru Sądowego/podnumerem KRS294964 ("Towarzystwo"

!

odpowleómojakowiceprez s zarz^duorazProkurent, uprawnienidoocznejre^zentaqi
T^war^stwa, pohyierdza okazana przy mmejszym\krie informaqa"odpOTviadaJą
co

odpisowiaktuahemu z rejestruprzedsiębiorców,pobrananapodstawieart4 us~tr4aa;

z.dma_20 sierpnia 1997 roku ° Kralowym ^estrze Sądowym, wedhzg"stanu~na~dzień

osiemnastego czerwca dwatysiące dziewiętnastego roku (2019-06-18), której wydruk posia
mocdokumentuwydawanegoprzezCentrahiąInformację. -

i

{

^Stawającydziałając w mueniuTowarzystwazapewniają,żeniewystępujążadneokoliczności
wyłączającelubogr^aniczająceichprawidłowe umocowanedoreprezentaqipow'ołanej'osobv'Dra^
^razzestanywpisóww rejestrzeprzedsiębiorcówsązgodnez rzeczywistymstanemprawnymi "da
^l. lz;s!ls z!go_nie_UIegty zmianie/ szczeSóin0^ że nie ustała"7sobo^"p^
w

i

itwa.-

TożsamośćStawającychnotariuszstwierdziła napodstawieokazanychdowodówosobis

którychseriei numerpowołanoprzynazwiskachzaśdaneniewynikaj,
lane zgodnie z oświadczeniem Stawających. _

Oświadczenieo zmianieStahihi

First Private Equity

FunduszuInwestycyjnego ZamkniętegoAktywówNiepublicznych

§1.Stawający, działający w imieniu Towarzystwa oświadczają, żew dniu 17.04.2007roku złożone

zostało przednotariuszemw WarszawieJustynąBaszukaktemnotariatoymzaRepertoriumTm

2434/2007oświadczenieo nadaniuStatutuInvestorLeveragedBuyOutFunduszowiInwestycyjnemu
Zamkniętemu Aktywów NiepubUcznych - obecnie pod nazwą: First Private Equity Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych/ którego treść została zmieniona: aktem

§3,
St.

notarialnym - oświadczeniem, złożonym w dniu 07.08.2007 roku przed Notariuszem w Warszawie
Iloną

oc hocką Repertorium A 5112/2007, aktem notarialnym oświadczeniem, złożonym w
-mu. o7108'2007 roku przed Notariuszem w Warszawie Iloną Marchocką za Repertorium A nr
za

nr

-

5131/2007, aktemnotarialnym - oświadczeniem, złożonym w dniu09.08.2007rokuprzedNotariuszem
w Warszawie Justyną Baszuk zaRepertorium A nr 5176/2007, aktem notarialnym - oświadczeniem/

złożonym^ dniu13.11.2007rokuprzedNotariuszemw WarszawieJustynąBaszukzaRepertorium A
m 7365/2007, aktem notarialnym - oświadczeniem, złożonym w dniu 27.03.2008 roku przed
Notariuszem w Warszawie Jiistyną Baszuk za Repertorium A ni 2164/2008/ aktem notarialnym oświadczeniem,złożonym w dniu23.09.2008rokuprzedNotariuszemw WarszawieIlonąMarchocką

R<

zaRepertorium A nr7534/2008,aktemnotariahiym- oświadczeniem, złożonym w dniu23.12.2008roku

przedNotariuszemw WarszawieJustynąBaszukzaRepertoriumA nr10056/2008,aktemnotarialnym

- oświadczeniem złożonym w dniu29.05.2009rokuprzedNotariuszemw WarszawieIlonąMarchocką

Ri

zaRepertoriumA nr7441/2009,aktemnotaiiahiym- oświadczeniem,złożonym w dniu09.07.2010roku

przedNotariuszemw WarszawieJustynąBaszukzaRepertoriumA nr2960/2010,aktemnotarialnym

- oświadczeniem z dnia 14.12.2010roku, zawartym w protokole sporządzonym przez Notariusza w

WarszawieUonęMarchockązaRepertorium A nr5238/2010,aktemnotarialnym- oświadczeniem z

dnia11.01.2011roku,zawartymw protokolesporządzonymprzezNotariuszaw WarszawieJustynę

Basziik zaRepertorium A nr 112/2011, aktem notarialnym - oświadczeniem z dnia13.04.2011 roku',
zawartymw protokolesporządzonymprzezNotariuszaw WarszawieJustynęBaszukzaRepertorium

A nr1557/2011^ oświadczeniem z dnia08.08.2011roku, zawartymw protokole sporządzonym przez
Notariusza w Warszawie Justynę Baszuk aktem notarialnym za Repertorium A 'nr 3493/2011,
oświadczeniem z dnia 04.06.2012 roku, zawartym w protokole sporządzonym przez Notariusza w

WarszawieJustynęBaszukaktemnotarialnymzaRepertorium A nr2176/2012,oświadczeniemz dnia

3008.2012roku,zawartymw protokole sporządzonym przezNotariuszaw WarszawieJustynęBaszuk

aktemnotariahiymzaRepertorium A nr3468/2012,oświadczeniemz dnia31.07.2013roku,zawartym

w protokole sporządzonym przezNotariiisza w WarszawieIlonęMarchocką aktem notariahiym^za
Repertorium A nr 3357/2013, oświadczeniem z dnia 10.06.2015 roku, zawartym w protokole
sporządzonymprzezAsesoraNotariahiegoWandęWojewodę,zastępcęNotariuszJustynyBaszukza
Repertorium A nr 2797/2015, oświadczeniem z dnia 16.11.2016 roku, zawartym' w protokole
sporządzonymprzez Notariuszaw WarszawieKrzysztofaŁaskiego,zaRepertoriumA nr9677/201
aktemnotarialnym - oświadczeniem z dnia31.10.2017r, zawartymw protokole sporządzonym pr ^

JoaimęDeczkowską- notariuszaw Warszawie,zaRepertoriumA nr10190/2017,aktemnotariatoy "3° ^
oświadczeniemz dnia19.02.2018r.,zawartymw protokolesporządzonymprzezJoannęDeczkows ą ^

notariusza w Warszawie, zaRepertorium A nr1325/2018, aktem notariahiym - oświadczeniem z ' a

25.04.2019 r, zawartym w protokole sporządzonym przez Joannę Deczkowską - notariusza ^

Warszawie/ zaRepertorium A nr 4595/2019. _---__L

-?^aLącynadtooświadcza^'żew dniujedenastegopaździernikadwatysiącesiódmegoroku(11-102007)Funduszzostał zarejestrowanyw RejestrzeFunduszyInwestycyjnychprowadzonychprzezSąd

Okręgowy w Warszawie. ----_.

§2.Stawający,działając w imieniuTowarzystwa, oświadczają/żezmieniająStahitFunduszuw ten

sposób,że: --_-_-__. _. __....
l.
2.

uchyla sięart.3 ust. 3; ----uchyla sigzd. 2 w art. 3 ust. 4.
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§3Stawający,działającw imieniuTowarzystwa,oświadczają/żeniniejszymprzyjmujątekstjednolity

Statuhi Funduszu w następującym brzmieniu: --_. -_-
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STATUT

FirstPrivateEquity

Po

FimduszInwestycyjny Zamknięty

cz^

Rozdział I Postanowieniaogólne

sta

Aktywów Niepublicznych

5a

Artykuł l Fundusz

,

_orj

1<'Fundus_zjestosobąprawną'działapodnazw^Firstp>vateEquityFunduszInwestycyjnyZanAni '

rówNiepublicznych zwanydalej"Funduszem". _~--__. _---Lf. _l-_'_~_r~''^ ''

"rj
3.Funduszzostał utworzonyzgodniez Ustawąjakopublicznyfunduszinwestycyjnyzamknięty'.^-

l' ^iu

sz

możeużywać skróconej nazwy First

Private

Equity

FIZ

Aktywów NiepubUcznych.

-

t' ^",d.
^zuzy,skujeosobowośćprawn^z dniemWP^doRejestruFunduszyInwestycyjnyA. ''7- <Siedzibą adresem Funduszu
5.

i

jest

siedziba i adres

Origm Towarzystwa

Spółka Akcyjna. --_-_"""_^

Fundyszy'Inwestycyjny7
*-^ - . . -j ^j"jr

6.CzastrwaniaFunduszujestnieoznaczony. Artykuł 2 Definicje

St
St
za

"WStahicieFunduszu użyto następujących definicji: --

St

Aktywafunduszu .mienieFunduszuobejmująceśrodkiz tytułu wpłat UczestnikówFunduszu,środki

w

pieniężne,prawanabyteorazpożytkiz tychpraw,_--

Fi

AktywnyRynek- rynekspehuającyłącznie następującekryteria: ---

p]

a)instrumenty, będąceprzedmiotemobrotunarynkusąjednorodne;-

01

b)zazwyczajw każdymczasiewystępujązamteresowamnabywcyi sprzedawcy;-

Ti
v\

19
19

c) cenysąpodawanedopubUcznejwiadomości,-__. -.

Certyfikaty Inwestycyjne lub Certyfikaty - certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz, ~_
Depozytariusz - podimot, którynapodstawie Umowy wykonuje obowiązkidepozytariusza określone

-20
-20

w Ustawie i w uinowie;--_--__.

-20
-21
JI
-22
-23

DzieńGiełdowy - dzień, w którym odbywa sięregularna sesja na GPW, _~-_

DzieńRoboczy - każdy dzieńtygodnia, któryniejest sobotą/ niedzielą lub dmem ustawowo wolnym
odpracyw RzeczypospoUtejPolskiej,----_"_.
Dzień Wyceny - dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości

Aktywów Netto orazWartości Aktywów Netto Funduszu naCertyfikat Inwestycyjny, _-_-

-23

DzieńWykupu - dzień, w którym następuje wykupienie Certyfikatów, ---

-23
-24
-25
25
-25

DzieńWypłaty - dzfeńnastępujący w terminie 7 DniGiełdowych po Dniu Wykupu,
Dźwignia Finansowa AFI - w rozumieniu art. 2 pkt 42b) Ustawy, Ekspozycja AFI - w rozumieniu art. 2 pkt 42a) Ustawy, -. ----- -__-"__

.

Firma Inwestycyjna - fama inwestycyjna, o której mowa w arfc 3 pkt 33 Ustawy o obrocie
mstrumentamifmansowymibędącaczłonkiem GPW,

-26
-26

GPW- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna/-

Instrumenty pochodne - rozumie się przez to prawa majątitowe, których cena rynkowa zależy
bezpośrednio lubpośrednio odcenylubwartościpapierówwartościowych, o którychniowaw arŁ 3
pkt l liŁ a Ustawy o obrocie instruinenfami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena
rynkowabezpośredniolubpośredmozależyodkształtowania sięcenyrynkowejwalutobcychlubod

-27
-29
-30
-30

zmianywysokościstópprocentowych, .
JCDPW- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spó&a Akcyjna,
Komisja - KomisjaNadzoru Finansowego,
Metoda Brutto - metoda brutto określona w art 7 Rozporządzenia 231/2013,

-30
-30
31

.

31

Metoda Zaangażowania - metoda zaangażowania określona w arŁ 8 Rozporządzenia 231/2013,-

NiewystandaryzowaneInstrumenty pochodne- mstrumenty w rozumieniuart.2 pkt19Ustawy,
OECD - Orgaiuzaqa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

Podmiot Lokalny - przedsiębiorca zagraiuczny, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie
czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu
stanowiącychinstrumenty finansowebędącepapieramiwartościowymi, o którychmowaw art. 5 i art
.

'*
</

5a Ustawy o obrocie mstrumentami finansowymi oraz który nie posiada zezwolenia właściwego
^organu nadzoru nawykonywanie przedmiotu objętegozakresem takiego powierzenia i niepodlega w
zakresie nadzorowi tego organu aniniespełnia równoważnych wymogów określonych w prawie
AT " Europejskiej,-

ras ektlub Prospekt emisyjny - prospekt emisyjny Funduszu,

Zjp rządzenie231/1Q13- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013z dnia19grudnia
0^ r. uzupehiiające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do

^ ' hueń, ogóhiych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni
ansowej/ przejrzystości i nadzom (Dz. Urz. UEL 83z 22.03.2013,str. l);
Statut - StatutFunduszu,

Strona Intemetowa Towarzystwa - rozumie się przez to stronę intemetową Towarzystwa
zamieszczoną pod adresem www.origintfi. com,-

.

ki

Subdepozytariusz - przedsiębiorca lubprzedsiębiorca zagraniczny, któremu Depozytariusz powierzył
wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizaqa funkcji przechowywania Aktywów
Funduszu oraz który posiada zezwolenie na wykonywanie powierzonych mu czynności udzielone

przezwłaściwy organnadzoru, o Uejestwymagane, i którypodlegaw tym zakresienadzorowitego
Towarzystwo - Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, -----

Ou^tf""dMSZ":^osobafizyczna' osobaprawnaoraz^ednostka°^-i.acy,nanieposiadana
^^!praw^bld lc_T^d^^^^^^^
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^^k^'°Netto. bAWW .w"t°&'Ahyw6wFunduszuv^^^>^^
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^T^l^N^CCTtyMa;J^S^^^^^lttb
WANCI-^^Aktyw7wNettoFunduszu
^-DmuwycenyPodzielonaPrzezliczbęCertyfikatówInwestycyjnych^l"-^

Q

l)
2)
3)
4)

ZgromadzenieInwestorów- zgromadzenieinwestorówFunduszu^^

14
Fr

Rozdział II Organy Funduszu
Artykuł 3 Towarzystwo

co

l. OrganemFunduszujestTowarzystwo._

ni

2.TowarzystworeprezentujeFunduszw stosunkachz osobamitrzecimi. -

Ić

15

3. (uchylony).-

re

^^Tlo s.Tdl:eń-wouwuniemu

Funduszu

UP°-°nychjest

dw6ch

czlonk6'w~:arz;d~u

ącznielubjedenczłonek zarząduwrazz prokurentem.. --'-"Z

l;
li

gl

Artykuł 4 ZgromadzenieInwestorów

l. W Funduszu działa Zgromadzenie hiwestorów.

R

2.ZgromadzenieInwestorówodbywasięw miejscusiedzibyFunduszu.---

A

?n^^Z^dusz^posladającyconajmmei10%_wye^owanychprzezFundus7certyfikatów

^r^zS^m^M^r^z^du^^^
^^^^6^^:^^0-^^^^^
5L?zeu. zarządTowarzystwa me z^°^ Zgromadzenia Inwestorów w ternume-14'dm~o?'

^^t, ^aw:. lw"7m mow"-" "". 3' '<d "J"^ może ^Lu<' d'01"^ ' .

S^m-fa!^^_^^"^to":uc^'^w7FU:d°UJ"^w^

^^Tle
l^^waZu. st4rpow!moza^^^
odbyciaZgromadzeniaInwestorówi porządekobrad. _---^ZZZ^'1^''
"C2estnic>' ^dus^^zyni. po^
IU^Zm^ t,1dzl^wz^madzemulnwesto6w
odbyciazgromadzenia złożą
sł

^^p^ld
TOW-y^"-Ldectw7depo^w^dl anl
mem.
godnie przepisami
Ustawy
instrumentami fm^owyrm^-^^. u^lu llv^aal'e
zgromad-"-^estor6w"osobis:cie"iu b~p^z
LunZs^k/uplu s"l"mlże_brać
SPO-^-wu
fo^7i seZ^Lm^^
^tT.Ta"p^omocmrtwo
być .
meważnościorazdołączonedoprotokół z posiedzem^Zgromadzema^s^l-^. ^T
uchwaly zgr^<^~lnwesto76 w^^^
9^TZC h^Th. porząd^emrepre^^^^^
tl^zlTd.
TU_Inw"torów
obecnych
zgłosił sprzeciwu
podjęcia uchv;afyT^:;^y ^ZTz wo^
z

o

obrocie

udział

powmno

obrad

nie

co

do

w

l,

dająca

ZgromadzeniaInwestoróworazwnioskio charakterzeporządkowymmogąbyćuchwalone,mimoże

łnesą

niebyły umieszczonew porządkuobrad.--_-. _-.
10. (skreślony)

iętego

11.Uchwafy Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania przeznotariusza. _-

12. Zarząd Towarzystwa zwohije w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego

'szami

Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzierozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania

finansowego Funduszu. Jeżelipomimo prawidłowo zwołanego Zgromadzenia Inwestorów niezostanie

ntami

osiągniętawymagana większość,sprawozdanie finansowe Funduszu zatwierdza wahiezgromadzenie

akq'onariuszyTowarzystwa.

Izania

13. Zgromadzenie Inwestorów wyraża zgodę na:

2018,

l) zmianędepozytariusza,

2) emisjęnowych certyfikatów mwestycyjnych,

zania

3) zmiany Statutu Funduszu w zakresiewyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycianowej emisji
Certyfikatów,

uszu

4) emisjęobligaqi.

14.ZgromadzenieInwestorówmożepodjąćuchwałęo rozwiązaniuFunduszu.Uchwałao rozwiązaniu
Funduszujestpodjęta,jeżeUgłosy zarozwiązaniemFunduszuoddaliuczestnicyreprezentujący^caue

conajmniej2/3ogólnejliczbyCertyfikatówFunduszu.

15. Decyzje mwestycyjne nfe wymagają dla swq ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów
niezależnie od wartości Aktywów Funduszu, których dotyczą.

16. Uchwala o emisji obligacji jest podjęta, jeżeU głosy za emisją obligacji oddaU Uczestnicy
reprezentujący łącznie conajmnie] 2/3ogólnejUczbyCertyfikatów.

17.KażdyCertyfikatInwestycyjnyda|enaZgroinadzeniuInwestorówprawodojednegogłosu.
18.Zzastrzeżememust.14i ust.16uchwały ZgromadzeniaInwestorówzapadajązwykłąwiększością

ądu

głosów.

Rozdział IIIDepozytariusz
Artykuł

5

Firmą, siedziba i adres DepOTytariusza

l. FunkcjędepozytariuszaFunduszupełni INGBankŚląskiS.A. z siedzibąw Katowicach(40-086),

ul.Sokolska34, napodstawiezawartejUmowy.
2. Depozytariusz działa, niezależnieodTowarzystwa, w interesie Uczestników.

^3. Depozytariusz przy wykonywaniu swoich obowiązków działa w sposóbrzetelny, dochowując

°s?'. p"aj^yższej

,

^ ^

staranności wyl lil<aj4cej z

profesjonalnego

charakteru

prowadzonejdziałalności,

a

także

odnie z zasadami uczciwego obrotu.

F duszutrzymuje, w zakresieniezbędnymdozaspokojeniabieżącychzobowiązańFunduszu,

^Y>' :J Tl!^oj^J^k^6w ^ rachunkachbankowych. W celuzarządzaiuabieżącąpfynnością, w
. *?-^!!.ie_r1tóz^dn^m., do. z!spa?ajalua bieżących zobowi^zań Funduszu oraz prowadzenia
^* rozUczeń z Uczestnikami Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, któ^ch

*, -<-.

przedmiotem jest utrzymywanie AktywówFunduszu na rachunkach rozliczeniowych, w tym
bieżącychi pomocniczych,a takżenarachunkachlokatterminowych,w tymw szczególnościlokat
typu overmght-

5.
aż
m

e,
z

ie

Funduszmożezawieraćz Depozytariuszem umowywymianywalutzwiązanez nabyciemlub

zbyciem składników portfela inwestycyjnego denominowanych w walutach obcychw związku z
realizowanąpolitykąmwestycyjną. Przedmiotem umówbędąwaluty,w którychdenominowane
sąlokatyFunduszu. ----

Artykuł 5aPrzechowywanieAktywówFunduszui prowadzenierejestruAktywówFunduszuprzez
Depozytariusza-

l. AktywaFunduszu/o którychmowaw art.5 i art.5aUstaw,.> ^^^ "^"". .

;3. f^^^o^^^^z^'^^^^^-t'ch'^
s^^s-sssss
:
2.

3.

4.
'

orazinnychewidenql:^^^^n_aPwstawleks4g wieczystych,rejestrówpublicznych

5-^^'^^^^^^^^^^^
wartosdo^h^Z^^^^uenpie
papierów

^S atuząo[m_obshldze

rachunku

'ż^^E-=^:^^^^^-^tychw^
o^lM :.t::T-3^^^^Tmm:l^z°^7>c,^
^°z:^ ^: ^"r:^ p^rM P;e:D^tarim-'^
^^^^w^^^'s^^^^
Subdepozytanusz^lubP:d^tloZ1 ^^ Mfc^-ro
8'^^^^^^^i^^ms^^^^^^
s^zs^ir^p^^^c-^^'^^

Arfr!
l.

2.

6.

3.

7.

zporządzenia 231/2013

-

^.

Artykuł 5bObowiązkiDepozytariusza

5.

' od?S2?^as?^w-^mz
^^m°:^Y:
Us-4wą71"l-lwl^y.cn_-w_..
powiedzialności określonego

ustawie

oraz

zakresu

jego

2. DoobowiązkówDepozytariuszanależąw szczególności^
przechowywanie AktywówFunduszu..

2) prowadzenierejestruAktywówFunduszu/ -

3)^?^S^S^TS^:r^^
.
S
:^e^eI^rowamaP"eP^^^F-"^^^ "

^^^^^ss^^-^'

6)U^eTt
?^n:^
r^;u?^^^, A^F^US-^^*
"um6w^
^^TugnoduTz ^meml-^kontroIowanie
terminowości

-licząc

^2Sr^=^?^=^T^^lK h^^^^^r:^'^^^

7.

8)

9) wytonyw^.Fofa.0 P>,d^",^t,. ,e s, .P.^. z-p^^,u^."tem;rZ::

8.

10) weryfikacja zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działahiość
funduszyinwestycyjnychlubzeStatutemw zakresieinnymmżwynikającyz pkt5)- 8)oraz z

wymi/
za.-

^unku

uwzględnieniem interesu Uczestników. ---_
Dep02ytariusz, na zasadach określonych w Ustawie, na wniosek Uczestników, wytacza

3.

Sre ze

powództwana rzecz Uczestników przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej

przez

niewykonaniem lubnienależytym wykonaniem obowiązkóww zakresiezarządzaniaFunduszem
i jego reprezentacji. -__.

__...

óiych
o lub

Artykuł 5cOdpowiedzialnośćDepozytariusza

snych

l. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem oBowiązków określonych w Ustawie i Umowie, z zastrzeżeniem postanowień
niniejszego Statutu.-

rzecz

unku

mogą

2. DepozytariuszodpowiadawobecFunduszuzaufa-atęinstmmentówfinansowych,o którychmowa
w art. 72b ust l Ustawy stanow^cych Aktywa Funduszu oraz Aktywów Funduszu, o których

|VÓW,

3.

niowa w art. 72b ust 2 Ustawy.

Depozytariusz może zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli wykaże, z uwzględnieniem art 75

Ustawy oraz art. 101Rozporządzenia 231/2013, żeutrata instrumentów finansowych, o których
mowaw art72bustl UstawystanowiącychAktywaFunduszulubAktywówFunduszu,o których

odze

.

^ lub

mowa w art 72bust 2 Ustawy, nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

4.

-tj.

.

W przypadku utraty instrumentu fmansowego, o którym mowa w art. 72b xast l Ustawy

stanowiącego AkSywo Funduszu lub Aktywów Funduszu, o których mowa w art 77h ust 2
'ania

Ustawy Depozytariuszniezwłocznie zwracaFunduszowitakisaminstrumentfinansowylubtakie
samo Aktywa albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego insłiumenfai finansowego lub

wści

Aktywa.
5.

Depozytariusz, z uwzględmeniem art. 101 Rozporządzenia 231/2013, nie ponosi
odpowiedzialności, je^ii utrata instrumentu finansowego lub Aktywa Funduszu nastąpić z

loże

przyczyn odniego niezależnych, gdywykaże, że:
l) zdarzenie,któredoprowadziło doutratyinstrumenfai fmansowego niestanowiło konsekwencji
.

Jego

/

-l^-

działania lubzaniechaniaDepozytariusza,aniSubdepozytariuszalubPodmiotuLok^nęgo,

któremu Depozytariusz powierzył przechowywanie Aktywów Funduszu,
2)
y, h

Depozytariusz nie mógł zapobiec wystąpieniu zdarzenia, które doprowadziło do utraty
mstrumentu finansowego mimo podjęcia środków ostrożności, których podjęcia można

?.--.

dc^, ;^

oczekiwać od podmiotów wykonujących należycie funkcję depozytariusza funduszy

^
.

inwestycyjnych, ----należytejstaranności. -

^

-

_

^ Depozytariusz nie mógł zapobiec utracie instrumentów fmaiisowych pomimo zachowania
'^
_

/ D6 ozytariusz odpowiada za utratę przez Subdepozytariusza mstrumentów finansowych, o

h . ^f ';. y/ ^
-.^ '' .. .

rychmowaw art.72bust.l Ustawystanowiących AktywaFunduszuorazAktywówFunduszu,

^ którychmowaw art. 72bust. 2 Ustawy.Depozytariuszodpowiadarównieżzautratęprzez

. <t'-^-t

bez .' .

Podmiot Lokalny instrumentów finansowych, o których mowa w art. 7-2B ust l Ustawy
stanowiących Aktywa Funduszu. W takim przypadku, do zasad odpowiedziakiości
Depozytariusza stosuje siępostanowienia ust. 4 i 5. -

na

7.

mi

.

Niniejszy Statut dopuszcza możUwość zwolnienia się przez Depozytariiisza, na zasadach
określonych w Statucie, z odpowiedzialności za utratę przez Subdepozytariusza instmmentów
finansowych, o których mowa w art. 72b list. l Ustawy stanowiących Aktywa Funduszu oraz
Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72bust. 2 Ustawy. _-.

8.

Depozytariusz, z uwzględnieniem art. 102 Rozporządzenia 231/2013, nie ponosi

odpowiedzialności zautratęprzezSubdepozytariusza instrumentów finansowych stanowiących
AktywaFunduszuorazAktywówFunduszu/jeżeUspefauonezostały następującewarunki:
9

1)^^^^^^w^:^^b^^^
2)^^^^^^^^^^^y

Funduszu, ---^___"~. "-_^"^'JŁU'Jul" lt:auzacJ^tunkcJ1przechowywaniaAktywów

"

^?^^^^^^^^
9 E3s^^^^?S7^^-h
^chmowaTar^bZTJsl^lT"ZJ>odmot^^^^^^^^^
10-^SESSBS^=^^
^^I;"^^°^"^t l_"^'7^>"iwchAktyw.Fund"s;u"U^"
finansowych, o

"strumentow

,

q)
S^sSz^^r. ^dyl^e87ę°d°dpo'';^^
2) .

^J^T"'d'mpo^w^7m:Z^^SD^

3>

^:^SO^S^^To ^<;^tJ--d7>
=z;SI^iS^S^^
o S?^5^?:wls^^^?^=

41?^^?^E?r^=-^^^^^
P^eTn^^wSS ^AF
mduszowi

--<I"

11.

zc^d~pSo Z[:^to^^lD ep°^TO>'<

".

Chodzenie

'. ^^^ Oe^^z^"^E-'P^^

^?EE?lo
SES=°^ri^5
zos^P^ekazaZl sOTVy!n. przez. ^odmiot'
czynnosc7depozy^zj
któremu

wyko^anie

12'^ '^^^^^^^^^^-^^T.

r^^^^^Z^s"Z^^t"'r^kw7s ;^'^

SS^^^r^^ES^

;:^SSSSS?;^=^-5:-'
2>S^:?ss?^S=^'
ryzykawitego sięz takimd7aiamen;v^l-przezu!po2ytariusza odnośnie2wi?ks2°"ego
".^S^L;=^^^WL^U-da:h0-7;)^^. ^^^^^^^'-^^
2) ^::;r-^k_p^o^'--w^^^-^i^^^
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14.
15.

3) Fundusz jest trwale niezdolny do bezpośredniego lub pośredniego dysponowania

anuszowi

Aktywów

instrumentem finansowym.

Ins-tn,lmentfmalłsowy mebędzieuznanyzautracony,jeżeliFunduszzostanieta-walepozbawiony
przysługującego muprawawłasności w odniesieniudookreślonegoinstmmentu fmansowego,

oznaczny

.

rzystwu i
dzieleniu

jeżeU instmment finansowy zostanie zastąpiony przez inny insfaument finansowy lub iime
instrumenty finansowe/bądźw nieprzekształcony. --

14. Uczestnicy Funduszu mogą dochodzić roszczeń od Depozytariusza bezpośrednio lub za

wyniku

pośrednictwemTowarzystwapoudzieleniuTowar2ystwupełnomocnictwa. --

15. Depozytariusz w szczególnościnieponosiodpowiedziahiości zaszkodywyrządzonew skutek:-

asadach

l) działania lub zaniechania osób trzecich, jeżeU nie zostały'one wyznaczone przez
Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w Umowie. Na potrzeby

mentów

nmiqszego punktu przezosobytrzecienależyrozumiećwyłącznie osoby/podmioty^ którym

mentów

FunduszlubTowarzystwozlecił wykonywameokreślonychobowiązków'lubpefauenieiunkqi

Ustawy,

zastrzeżonych dla Funduszu lub Towarzystwa, w szczególności podmioty prowadzące
odpowiednieewidenqei rejestry, w którychzapisanelubujawiuonesąAktywaRqestrowane,

isza od

2) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązkóww zakresie rejestracjiAktywów
Rejestrowanych orazweryfikacjiprawprzyshigującychdo nichFunduszowi,jeżelijestto

'ch do

spowodowane nieprzekazamem przezFimduszlubosobytrzecieinformaqio tychAktywach

3sku o
.

K^estrowanych,

azowo

3) mezar^estrowaniem lubnieprawidiowym zarejestrowaniem w imieniuFunduszuAktywów

:azarua

Rejestrowanychw odpowiednichrejestrachprowadzonychprzezpodmiotytrzecie,

ialność

4) niepr^kazania przez Fundusz Depozytariuszowi Aktywóww celu ich przechowywania

dzenie

5)

zgodniez Umową,

lżenie

opóźnień powstałych w wyniku otrzymania nieterminowych, błędnych lub sprzecznych
Poleceń Fundiiszu.

onych

Rozdział FVCertyfikatyi PrawaUczestnikówFunduszu
Artykuł 6 CertyfikatyFunduszu

nenia

utratę

l. CertyfikatyInwestycyjnesąpapieramiwartościowyminaokaziciela.
2.Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują jednakowe prawamajątkowe.

lusza

.

iłą

^

3. Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Fundusz są dopuszczone do obrotu na
lowanym.

'^
'. ^ '

aty Inwestycyjne sązdematerializowane.

?r

.

ikatyInwestyc^nesąemitowanew waluciepolskie..
at Inwestycyjny jest niepodziehiy.

i- : F el szzłoży wnioseko dopuszczenieCertyfikatówdoobrotunaGPWw terminie14dnioddnia
"a Fmld^szu
.
dor^tru funduszymwestycyjnychorazoddniazamknięciakażdejkołegnejemiqi
.

*L

ikatów.Komisjamożeprzedłużyć tentermin o 7 dninauzasadniony wniosekFunduszu.

Artykuł 7 PrawaUczesfaiikówFunduszu

l. W związkuz posiadaniem Certyfikatów Uczestnikowi przyshiguje:
azie

l) prawo douczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zgodnie z art.4 Statutu,

ego

art. 8 Statutu, --_-_".

ntu

Statutu. ---.

2)prawodozłożenia wnioskuo wykupienieprzezFunduszCertyfikatóww celuumorzeniazgodnie z

3) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym zgodnie z art. 34

11

:S^^^^2"t^c^uLw
rw^^^^^^^
:_"____^llZll.
rachunków.

-.

przysIuguJą osobom

---..

_.

będącym posiadaczami tych

lA^Slu maTIeceriyflkatów Inw^cyjnych

^^^^?^-lwn^B"!:^w5^?rty^s^m:T^^^^^-. --

^^^^^SE^^-^^
pomSwi. owszy^'^s^"^^^l"::u'":t'6Iyd_mowa-w''"t^ ^

^^^^^;=^^m^yD^WW^WW

^^^^ESSŁM^-^^
;°^mm^wart^^^^^

^^w^^^^^^^^t^&^y:E^'^:^
któlym
wyk^nTeZl
ust^pkt^ P^eznaczającna

^^ZT. DlT^yc^

°

m°^ w art.

A

l.

'24

m

;"^^e^"^o^r":Z^^d^^7d<T. 2,bkatI>°nrie''ZOM

U!

^^v^=^^^^^ss
6?^^^^^^^^^^

T

a]
b]

i=i?S?SS^^^'w^:

2.

Intemetowej Towarzystwa. '-'-^ll. uLl"^pmane są informac>e bieżące Funduszu oraz nacStoome

b:

w

*5

^;k?T^r^^^^s^mł;i^d

^^oZ^7^^6br^^-^^
^^^^ss^:^--^^

a;
d
o

>.,

^SE^^^^^WP0^^^7i;i

1
^

S^^sS?^^'^^-^2' '^

^^^^^^^^^^^-

>;

.

i<-4.
E

uzn^eszędzieńobc^enia;ach'uunk^n^^^

przezFundusz-odkówpiemę^

^^^^s^^^^^^

^=^^5SS:taS??^^. ^^^

^=^S=^2S^^:^^^
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A
l
2
4
3
n

ania ich

przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie

ni tych

Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, to Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje taką liczbę
Certyfikatów przedstawionych do wykupu, których wartość w danym Dniu Wykupu jest nie większa
niżmaksymahia wartość środkówpieniężnych, któreFundusz przeznacza nawykupienie Certyfikatów
w danym Dniu Wykupu, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku
redukcji ułamkowe częściCertyfikatów pomija się. --15. Jeżelipowstała w wyniku zastosowaniaredukcji wartość Certyfikatówpodlegającychwykupowi
będzie mniejsza od maksymahiej wartości środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na

(onania

lljącego

ibyłvcy

wykupienieCertyfikatóww danymDniuWykupu,wówczaskażdyzredukowanypakietCertyfikatów

aeń. -

objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od
największego pakietu, ażdo wystąpienia sytuaqi, w której wartość Certyfikatów przedstawionych do
wykupu nie będziewiększaniż maksymalna wartość środkówpieniężnych, które Fundusz przeznacza
na wykupienie Certyfikatów w danym Chiiu Wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie
pakietów Certyfikatów

w

sposób opisMiy

w

zdaniu

poprzednim,

w

szczegófai ośd

w

sytuagi gdy

środki

poszczególne pakiety opiewać będąna równą liczbę Certyfikatów, wybór pakiehi podlegającego

ust. l,

powiększeniu nastąpi w sposób losowy.
16. Z dniem umorzenia wszystkich Certyfikatów posiadanych przez danego Uczestnika przestaje on
być Uczestnikiem Funduszu.

'szą co

art. 21
rnoszą

Artykuł 8a Umowa o świadczenie dodatkowe

;upuje
art. 24

l. Towarzystwoinoże zawrzećz podmiotein, któryobjął lub zanuerzaobjąćCertyfikaty, w ilośd nie
niższq niż 2.000 (dwa tysiące) Certyfikatów, umowę o świadczenia dodatkowe. Przy zawieraniu
umowy orazokreślaniu^ej waninków,w tym w szczególnościwysokościdodatkowegoświadczenia.
Towarzystwobędziesięicierowatojednymlub oboinaz następującychkryteriów:
a) liczbąobqmowanychCertyfikatów,

iszone

ihiych
pienie

b) wynegocjowanąz podmiotemzamierzającymobjąćCertyfikaty stawkąświadczeniadodatkowego
izę je

przed

wypłacanego przez Towarzystwo ijq wpiywein na wielkość przychodów Towarzystwa osiąganych z
tytułu wynagrodzeniazazarządzanieFunduszem.2. Warunkaauotrzymaniaprzezpodmiot, o którymmowaw usŁl, świadczeniadodatkowegosą:a) zawarcieumowyo świadczeniadodaticowez Towarzystweni,

lome

b)

lącym

średnia

Uość

posiadanych

^v

okresie

rozliczeniowyi n wskazanyi n

w

umowie

o

świadczaua

dodatkoweCertyfikatównie mższaniżokreślonaw ust. l,
eż% o

^'
s?
<<'
.

przedstawienie Towarzystwu

przez

podmiot,

o

któryi n

mowa w

ust l, dokumentów

świadczących

,, siadaniuCertyfikatóww ilościnieniższegniżokreślonazgodniez ust L
"adczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. l, jest obliczane i wypłacane przez Towarzystwo
, nie ze środków Towarzystwa w sposób i w terminach określonych w umowie o świadczenia
owe,ześrodkówotrzymanychodFunduszu(wynagrodzenieTowarzystwa).
owa o świadczeniadodaftowe określa sposóbobliczenia, wysokość i tenniny wypłaty świadczeń
datkowychnarzeczpodmiotów,o którychmowaw usŁ l.

łaty. '*"

rtabi
[żują

Rozdział V Termin i warunki zapisówna Certyfikaty Inwestyc^ne
Artykuł 9 Wpłaty do Funduszu

nych

l. Wpłaty doFunduszusązbieranew drodzezapisównaCertyfikatypierwszeji następnychemisji. 2. Łącznawysokośćwpłat do Funduszu zebranychw drodze pierwszej emisji nie będzieniższaniż

^em

4.000.000zł. -

iy, z

3. Łącznawysokośćwpłat do Funduszuzebranychw drodzekażdejkolejnej emisji niebędzieniższa
niżwartość: 100* [cena emisyjna certyfikatu w danej emisji] orazniebędziewyższaniżwartość: 200. 000

.

u, z

* [cenaemisyjnacertyfikatuw danejemisji].------

"ipu
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Artykuł 10EmisjaCertyfikatówInwestycyjnychseriiA.
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3. ZapisnaCertyfikaty może obejmować minimahiiejeden Certyfikat. ublicznej

Artykuł 10fEmisjaCertyfikatówInwestycyjnych serii G w drodzeofertypublicznejl. Przedmiotem zapisównaCertyfikaty seriiG w drodzeofertypubUcznejbędzieniemniejniż100i nie

yfikatów

więcejniż 200.000Certyfikatów.-----,

_

2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na
e będzie

Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 Statutu, i jestjednoUta dla
wszystkichCertyfikatówobjętychzapisami.

do sądu

3. ZapisnaCertyfikatymożeobejmowaćminimalniejedenCertyfikat.-Artykuł lOg Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H w drodze oferty publicznej

l. Przedmiotem zapisówna Certyfikaty seriiH w drodze oferty pubUcznej będzienie mniq niż100 i

100i nie

niewięcejróż200.000Certyfikatów.-

2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu seru H będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na
.

iszu na

Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w arl. 24usŁ 3 Statutu, i jestjednolita dla

>Iita dla

wszystkichCertyfikatówobjętychzapisami.-

3. ZapisnaCertyfikaty może obejmować miiumalnie jeden Certyfikat

Artykiii lOhEmisjaCertyfikatówInwestyc^nych seriiI w drodzeofertypubUcznej
l. Przedmiotem zapisównaCertyfikaty serii I w drodze oferty publiczna będzieniemmq mż100i me

00 i nie

więccg niż 200. 000Certyfikatów. --

2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na
szu na

Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust 3 Stabitu, i jestjednoUta dla

lita dla

wszystidch Certyfikatów objętych zapisami.

3. ZapisnaCertyfikaty możeobejmować mmundme jedenCertyfOsat.

Artykuł lOi Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych seriiJ w drodze oferty publicznej

l. PrzedmiotemzapisównaCertyfikatyseriiJ w drodzeofertypublicznabędzieniemniqniż100i nie

. Ginie

więcejniż200.000Certyfikatów.

2. Cena emisyjiia jednego Certyfikatu serii J będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na
zu na

Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art 24 usŁ 3 Stafaitu, i jestjednolita dla

ta dla

wszystkichCertyfikatówodętychzapisami.

. ZapisnaCertyfikaty możeobegmowaćminimahuejedenCertyfikaŁ
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uł 10]EmisjaCertyfikatówInwestycyjnych seriiK w drodzeofertypubUcznej

v . : Pr dmiotemzapisównaCertyfikatyseriiK w drodzeofertypublicznabędzienienmigniż1(X)i nie

'.i,,

niż 200. 000 Certyfikatów.

. . G. na emisyjna jednego Certyfikafai seriiK będzierównaWartościAktywówNetto Funduszu na
-. jyfikatInwestycyjny w DniuWyceny,o którym mowaw art. 24ust 3 Statutu, i jestjednoUta dla
wszystkichCertyfikatówobjętychzapisami.
3. Zapis naCertyfikaty może obejmować mmimabiie jeden Certyfikat

Artykuł 11Osobyuprawnione dozapisywaniasięnaCertyfikatyInwestycyjn
Uprawnionymi dozapisywania sięnaCertyfikaty Inwestycyjne sąosoby fizyczne, osobyprawne oraz
łnie

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

J. na

Artykuł

dla

12 Termin i

zasady dokonyivania zapisów na Certyfikaty Inwestycyii

l. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty seru A nastąpi nie wcześniej niż w dniu
następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu i nie później niż w terminie
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Art
l.;
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za^
Sta

ujmowane

nie więcejniż o 3 miesiące w przódlub w tył. Czas brwaniazapisówmoże zostać wydłużony lub

>ze zostać

skróconyjednak nie więcejniż o 14 dni. ------

s w dniu

Ij. Rozpoczęcieprzyjmowaniazapisówna Certyfikaty seriiK nastąpi3 miesiąceod dniarozpoczęcia
przyjmowaniazapisówna Certyfikaty serii poprzedniej. Zapisybędąprzyjmowaneprzez14 dni, do

'respektu

ostatniego dnia zapisów. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów może zostać przesunięty jednak

i Komisji

nie więcejniż o 3 miesiącew przódlub w tył. Czas trwania zapisówmoże zostać wydłużony lub

jmowane
ze zostać

skróconyjednak me więcejniż o 14 dni. --2. W uzasadnionych przypadkach Fimdusz może odwołać emisjęCertyfikatów danej serii przed dniem

:poczęcia

rozpoczęcia zapisów na Certyfikaty danej serii. Fundiisz może odwołać zapisy na Certyfikaty danej
seriitakżepo rozpoczęciuzapisów,jednakżejedyniew wynikuzaistnieniasiły wyższejniezależnejod

statniego
e zostać

riyfikaty

FunduszuaniTowarzystwauniemożliwiającejichkontynuowanie. -----...-.. .....- _
3. Informacjao terminierozpoczęciai czasietrwaniazapisównaCertyfikatydanejserii,o ichzmianach
oraz o odwołaniu zapisówna Certyfikaty danej serii zostanie przekazana niezwtoczaue pojq ustaleniu

w sposóbw jakizostał udostępnionyProspektemisyjny, w sposóbw jakiudostępnianesąinformacje
w dniu

bieżąceFunduszuoraznaStromeInternetowejTowarzystwa.-

respektu

Koinisji

Artykuł 13Zasady dokonywania zapisówna Certyfikaty Inwestycyjne

mowane

l. OsobazapisującasięnaCertyfikatywinnazłożyć zapiszawierającyw szczególnościoświadczenietg

krócony

osoby, żezapoznała sięi zaakceptowała treść Prospektu i Stahifai.
2. Wszelkie konsekwenqe wynikające z niewłaściwego złożenia zapisuponosi osoba zapisującasię. 3. Dla ważności zapisu na Certyfikaty wymagane jest złożenie właściwie wypehuonęgo formularza
zapisuorazdokonaniewpłaty i wniesienieopłaty manipulacyjna.
4. Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zasfa-zeżeń i jest
nieodwołalny w termime związania zapisem. Zapis wiąże osobę zapisującą się od dnia dokonania

poczęcia

dni, do
r jednak
ony lub

zapi su.

>oczęcia

5.Osoba,którazapisała sięnaCertyfikaty Inwestycyjne przestajebyćzwężanazapisemw przypadku:

drą/ do

jednak
my lub
oczęda

dni, do

jednak

l) niedojścia emiqi Certyfikatów do skuti&u,

2)złożenia oświadczenianapiśmieo uchyleniusięodskutkówprawnychzłożonego zapisu,w termii^
2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu, przez osobę,która złożyła zapisprzed
udostępnieniem aneksu,w przypadku, gdyporozpoczęciuzapisówdopubliczna wiadomościzostanie
udostępniony aneks do Prospektu dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniafych przed
j, o którychFundusz powziął wiadomość przed tym przydziałem,

sinico uchyleniusięodskutkówprawnychzłożonego zapisu,w termiiue
roboczych od dnia przekazaiua do publicznej wiadomości informacji o ceme emisyjna

<^ owanych Certyfikatów przez osobę, która złożyła zapis przed przekazaniem do pubiicziwg

'częcia

"w (łoiności mfomnacji o cenieemisyjną oferowanych Certyfikatów.
^s -. W trakcie zapisów na Certyfikaty danej serii ta sama osoba może złożyć więcq niżjeden zapis/ przy
czymkażdyzapistraktowanyjestoddzieliiie. 7. Wszelkie czynności związane z obejmowaniem, posiadaniem lub umarzaniem Certyfikatów mogą
byćwykonywane osobiście lub przezpełnomocnika.

ini, do
sdnak

-y lub

Artykuł 14Płatność zaCertyfikaty Inwestycyjne

l. Zapis na Certyfikaty musi zostać opłacony w pełni najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania
zapisów. --_-_-"--__--_--

częcia

- --,_

2. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równailoczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano

-ni, do

zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonemu o opłatę manipulacyjną, o której mowa w art. 15

^dnak

StatutuFunduszu.--------.--- - --____-"-. _-
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- orazopłaty manipulacyjnejskutkujenieważnościądanegozapisu.-

Artykuł 15OplatamanipulacyjnaprzyzapisachnaCertyfikatyInwestycyir
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Artykuł 16Zasadydokonywaniawpłat doFunduszu
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Artykuł 17Zasadyprzydziału CertyfikatówInwestycyjnych
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Artykuł 18NieprzydzielenieCertyfikatówInwestycyjnychl. NieprzydzielenieCertyfikatówmożebyćspowodowane:l) nieważnośdązapisuna Certyfikaty w przypadku:
a) niedokonania wpłaty oraz opłaty manipulacyjnej lub dokonania mepetnej wpłaty oraz opłaty
manipulacyjnejw odpowiednimterminie,------b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, 2) dokonaniem redukcji zapisów, w wyniku której może nastąpić przydzielenie nmiejszej liczby
Certyfikatówniżwynikającaz zapisów, -----, -3} złożeniem oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu, w

nie pefaiej

fikał.wać z je)

terminie2 dniroboczychod dniaudostępnieniaaneksudo Prospektu,przezosobę,którazłożyła zapis
ia opłaty

przed udostępnieniem aneksu, w przypadku, gdy po rozpoczęciu zapisówdo publicznej wiadomości
zostanie

udostępniony aneks

do

Prospektu dotyczący

zdarzenia

lub okoliczności

zaistniafyc h przed

dokonaniem przydziedu Certyfikatów, o których Fundiiszpowziął wiadoiność przed tym przydziałem,
;owo lub

nią tych

4) złożeniem oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu, w
terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o cenie enusy|nq
oferowanych Certyfikatów przez osobę, która złożyła zapis przed przekazaniem do publiczną
wiadomościinformacjio cenieemisyjnaoferowanychCertyfikatów.
2. W przypadkunieprzydzieleniaCertyfikatów,o którym mowa w ust l, Fundiiszzwracawpłaty z

towania

Certyfikaty bezjakichkolwiek odsetek i odszkodowań, niepóźniegniżw ciągu14diuoddniadokonania

mduszu

3. NiedojścieemisjiCertyfikatówdoskutkumożebyćspowodowane:
l) nie złożeniem w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów na odpowiediuą liczbę

okonano
ue może

tytuhi nieprzydzielenia Certyfikatów oraz opłaty laanipulacyjne pobierane przy zapisach na
.

A wpłat
;ęściach,

2) odwołaraem emisjipo rozpoczęciuzapisów.
4. W przypadku niedojścia emisji Certyfikatów do skutku, o którym inowa w ust 3, zwrot wpłat wraz
z wartościąotrzymanychpoży&ówi odsetkamiodtychwpłat nalfczonymiprzez,Depozytaritiszaoraz

j liczby

opłat manipiilacyjnych pobieranych

przy

zapisach

na

Certyfikaty dokonywany jest nieztvłoczme,

jednakniepóźniejniżw ciągli14dmoddatywystąpieniajednegoz powyższychzdarzeń-Odsetkibędą
naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek z powyższych
.

zdarzeń. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania iistalonq z

owaiua
o

J>-<^

rfi
- ?u p
i

ani

lic e
pi sanu

ro

Dep02ytariuszem

^

nie

niższa

niż

stopa oprocentowania

rachurików

bieżących

stosowana

przez

\, ozytariusza. -

ot nadpłaty na dany zapis ponad wysokość wpłaty i opłaty maiupulacyjnq wynikająca z
łowo wypełnionego zapisu dokonywany jest bez jaldchkolwiek odsetek i odszkodowań, iiie
'ej niż w ciągu14 dni od dnia dokonania przydziału Certyfikatów.

6^
t środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy osoby, która dokonała zapisu na
t.>./ ertyfikatyzgodniez dyspozycjąwskazanąprzeztąosobęw formularzuzapisu.
Rozdział VITennin i wanmki zapisównaCertyfikaty kolejnych eniisji

jnalnie

o tym

Artykuł 19Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych
l. Dotychczasowym posiadaczom Certyfikatów Inwestycyjnych nie przyshiguje prawo pierwszeństwa

katów/

objęciaCertyfikatówkolejnych emisji.-

ielane.
.

2. Waruiiki i tryb przeprowadzenia kolejnych emisji Certyfikatów określa Prospekt. --pisami

3. Rozpoczęcieprzyjmowania zapisównaCertyfikaty drugiej i następnychemisji wymagawskazania

ra.-

w StatucieFunduszuw odniesieniudo każdejz tychemisji: ---.-_.... ......19
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' wpłat na

kryteria doborulokatorazwyniki osiąganeprzezdanyfunduszinwestycyjny lubinstytucję wspólnego
inwestowania. -_.

fikatów. -

10.W przypadkuinstrumentówpochodnych,którychcenazależybezpośredniolubpośrednioodceny
rynkowej walutobcychFunduszbędziebrał pod uwagęw jakiej walucie denominowane sąAktywa
Fimduszu. Fundusz może zajmować pozycje w instmmentach pochodnych, których cena zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowe] walut obcych, umożliwiające zabezpieczeme ryzyka
kursowegoAktywówFunduszu.-_-_-_. _.

u wzrostu

11.W przypadku instrumentów pochodnych, którychbazęstanowiąuznaneindeksy Funduszbędzie
brał pod uwagęryzyko systematyczne Aktywów Funduszu zwężane z sytuacją rynkową. Fimdusz
może zajmować pqzyqe w insbrumentach pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy,

umożUwiające zabezpieczenie ryzyka systematycznego Aktywów Funduszu związanego z sytuacją
rynkową. -

b) udziafy

12. Fundusz może zaciągaćpożyczkii kredyty w bankachkrajowych, instytucjach kredytowych lub
bankach zagranicznych/ oraz dokonywać emisji obligacji, w celu zwiększenia stopy zwiotai z
realizowanych projektów inwestycyjnych i zapewnienia płynności oraz sprawnego zarządzania

strumenty
>cych, lub

Dortfełem Funduszu.

'zaiie lub

13.Funduszmożelokować aktywa w wierzytehiości orazudzielaćpożyczek pieniężnych, poręczeńlub
gwaranqi Fundiisz może udzielać pożyczek, poręczeń i gwaranqi podmiotom biorącym udział w
traiisakqach, których cetem jest dokonywame lokat, o których mowa w ust l, w związku z

ECD albo
> najmniej
em ze są

dokonywaniem tychlokat Funduszudzielapożyczek,poięczeńi gwaranqiprzyuwz^ędmeniucdu
inwestycyjnego Funduszu. Fundusz może udzielać pożyczek, poięczen i gwaraiiqi wyłącznie
podmiotom, które nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji Zasady spłaty udzielanych

funduszy
stowąnia/

pożyczek wynikają zestruktury transakcji, których celem jest dokonywanie lokat, o któiych mowa w
usŁ l. Pożyczki, poręczenia i gwarange mogą zostać udzielone na okres nie dłuiszy niż okres

ch lub w

posiadania przez Fundusz lokaty, o której mowa w ust. l, w związku z którązostały udzielone.
Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogązostaćudzielone jeżeliwartość zabezpieczenia będzierównaco

vych lub

najmniq 20% wartości pożyczonych środków, lub poręczonej albo gwarantowaneg sumy.
Zabezpieczeniem możebyćkażdeprawo, z którego Funduszmożesięzaspokoić, przyuwzględnieniu

polityki inwestycyjnej Funduszu oraz dopuszczahiych lokat Funduszu. PożyczkoUorca jest
obowiązanyumożUwićFunduszowipodejmowaitieczynnościzwiązanychz ocenąsytuacjifinansowcg

aż ocena

iiunowy

i gospodarczą pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.

'wanyc

idanyc
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14.Funduszniemożenabywaćcertyfikatów inwestycyjnych, którewyemitowal, z wyjątfdem wykupu
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kuł 22Dywersyfikacja lokat Funduszu

duszjakofunduszzamkniętyaktywówniepubficznychlokujeconajmniq80%wartościswokh

. :-^

óww aktywainneniż:

ito an
.

rado
państw
.

ankach

ilości i

nduszy
mające
OStępU
ikatów

tytucje
.

dzaje i

mwestycyjnych.

<&

' ^ aPieI7wartościowebędąceprzedmiotempublicznejofertylubpapierywartościowedopuszczone
° obrotu narynku regulowanym, chyba żepapiery wartościowe staiysięprzedmiotem pubUcznq
ofertylubzostały dopuszczonedoobrotunalynkuregulowanympoichnabyciuprzezFxmdusz, 2)instrumenty rynku pieniężnego,chybażezostały wyemitowane przezspóBdnaepubliczne, których
akqelubudziały wchodząw skład portfela inwestycyjnego Funduszu.

2. Papiery wartościowe lub mstrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot,
wierzytelnościwobectegopodmiotu i udziały w tym podmiocieniemogąstanowićłączme więcejniż

20% wartości Aktywów Funduszu. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów wartościowych

emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,

państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytuqe finansowe, których członkiem jest
Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. Fundusz, obejmując
21

p^lr y.wartościowew wykonamu umowy subemisi? mwestycyjną,
naruszyć ograniczeń,
o Których mowa w zdaniu pierwszym. ^walute obcajednego państwalub eur° ^ możestanowić więcejniż20% wartości"
°

lz.. zTz eżeniem/

że

nie może

_stosowaniu

pr2y

Powyższego

Umitu Fundusz
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l. Księgi rs

sązgodnie

jest obowią

określając
2. Księgi p

uwzględniaćwartośćwalutstanowiącychbazęinstmmentówpochodnych^^-^LFUnd;lm oże_Iokować więcej mż 20% waltości Aktywów Fundu
jednostki uczestnictwa
me

!u!L.certyfik_aty, mwestycy]ne

szu w

funduszy mwesty^"ych

lub

mstyhicje wspólnegomwestowania mającesiedzibęzagranicą. '_"--

t^^wje dny,mobmku_krajowym:

Aktywów
3. KsięgiI<

tytufyu czestnxc^al "emitouwZ11

banku 2aSramcznyI> 1^

inwestycji

kredytowan ie^
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Artykuł 2

l!Imdul2"moze_zaciągac'wyłącznie bankach kraiowy^ instytucjach kredytowych-lubbankac~h
^z^hipo?cz^edytyotączne]^s0^^^^^^
Fundu"T.W ?wmzawarciaumowypożyc2kilubkredytu-Fundusz^e dokon^ac^Jio'bU^

Wartości
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w
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2. Dniem,
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dni przeć

Fundusz

4. Warto!

taybieprzewidzianymw Ustawieo oferciepublicznej."------__^~__"^

^Fund

usz

może udzielać

zobowiąż

wartos'ci7ktvwów
Jętemu" pod^to^ ^lymo7e

pożyczek pieniężnychdo wysokości nie wyższej niż 50%

Fmld uszu'"z,. tym_2e wysokośc\P°_ży^ Pieniężnej
przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu. -

udzielonej

5. Warto<
Fundusz

Dniu W5
6. Na pc
Wyceny

l^ndT mo2^u^ielaćporęcztólub^arancJido^sokośdnie^^ej mż50%wart^^^^^^
^1ZU '. Z. lltLTO ko.śc. rr ęczenia. lub gw"anqi^elany;h 7. zobo^l^eZe g^

podmiotuniemożeprzekroczyć20%wartościAktywówFunduszu. -'

Dzień W

9^an8ażowame. Funduszuw Instrum-ty Pochodne,w tymNiewystandaryzowane'^
powodujące
DźwiSni ^"s°wejA~n-memoz;pr^d^Z
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Dniem \
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11.Rodzajeryzykzwiązanychz Instrumentami pochodnymi: -
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pochodnych^zaan^azow "e.
FimduszuwInstrumenty
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notowań

Instrumentów
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1^ f?mo^cLu lstr.

umentów

pochodnych

-Fund-

s^t^^p-rze-de-ws-ly^^

"graniczą

^ko6p^^;;pS,
*fe

l^o, me.tpasowT. wycenymstmmentubazoweg°- Pochodnego
- występuje~^wnie~w
Fundu°sz

Spadł;l;medopasowania

mstrumentu

^t-2

bazoweg° i Pochodnego,

najlepszedopasowanieinstrumentu bazowegoi pochodnego. -"----"'

ogr'amc^p6oprze^ał

R^^^^^rwdwx'^ty^ohow^w Fundumui ".".">'v"'-

/yo

23:00 c;

3. Wyć
notowe

średnit

dostęp:
denom
określi

4. W {
godzin

22

ograniczeń. Artykuł 23ProwadzenieKsiągFunduszu

T~.~7.-~~ 1"KsięgirachunkoweFunduszuprowadzonesąorazsprawozdamafmansoweFunduszusporządzane

^ Aktywów sązgodniez obowiązującymiprzepisamiprawa,w tym- w szczególności- zgodniez rozporządzeniem
obowiązany określającymszczegóhiezasadyrachunkowościftinduszyinwestycyjnych.--

2.Księgiprowadzone sąw taki sposób, by nakażdy DzieńWyceny było możUwe określenie Wartości
iczestnictwa

AktywówNettoFunduszu.-

wane przez

3.KsięgiFunduszuprowadzonesąw językupolskimi w waluciepolskiej. -

i) nie mogą

Artykuł 24Wartość Aktywów Netto Fimduszu, Dni Wyceny

nych przez

l. FunduszdokonujewycenyAktywówFunduszu/wyliczeniazobowiązańFunduszu, a takżeustalenia

Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat

ib bankach

Inwestycyjnyw DniuWycenyokreślonymzgodniez ust. 2-3.

wówNetto

2. Dniem Wyceny jest:

sji obligacji

l) dzieńotwarcia ksiągrachunkowych Funduszu następujący porqestraqi Funduszu,

ający dzień

2) ostatni dzieńkażdego kwartału roku kalendarzowego.

mitowania

3 W przypadkuprzyjmowaniazapisównaCertyfikaty kolqnqemisjiDzieńWycenyprzypadana 7

rzekraczać

dniprzedrozpoczęciemprzyjmowaniazapisów-

yłączme w

4.WarisośćAktywówNettoFunduszuiistalasiępommejszającwartośćAktywówFundiiszuo jego

Aktywów

5.WartośćAktywówNetto Funduszu naCertyfikat Inwestycyjny jestrównaWartościAktywówNetto

rue może

Funduszuw DniuWycenypodzielonaprzezcałkowitą liczbęCertyfikatówInwestycyjnychw tym
DniuWyceny.

Aktywów

i jednego

6 Na potrzeby określania WartościAktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu

Wycenynieuwzględniasięzmianw kapitalewirtaconymorazzmiankapitału myplacon%onaten
DzieńWyceny.

'trumenty
/adzić do
azowania

zyq'i AFI,

7. W pr^padku, gdyw wynikuzaistnieniasiły wyższąlubzdarzeńniezależnychodFimduszu w
danym Dniu Wyceny nie jest możUwa wycena istotnej częściAktywów Fimduszu, Fundusz w

uzgodnieniuz Dq?ozytariuszemmożeodstąpićoddokonywaniawycenyWartościAktywówNetto
orazWartości Aktywów Netto naCertyfikat Inwestycyjny w tym Dniu Wyceny. W fcddgsytuaqi
DniemWycenyWartościAktywówNettoorazWartościAktywówNettona"GertyfikatInwestycyjny
będziepierwszy dzieńnastępujący po ustaiuu przyczyny, z powodu któreg Fundusz odstąpił od

dokonaniawyc^iy. Funduszmezwłocznie zawiadamiaKomisjęo przyczynachzawieszeiuawycmy
publikuje inforniaqe o zawieszeniu i odwołaniu zawieszema w dybie przekazania raportu

-f.

cego oraz naStrome Intemetowej Towar2ystwa.

N^+-

iii 25Wycena składników lokat Funduszu

a-"unduszuwycemasi^'azobowiązaniaustalasię,z zastrzeżeniem przypadkówokreślonych
27, 28i 29,według wiarygodnieoszacowanejwartościgodziwej.
^.^/cena aktywówdokonywana jestw DniuWyceny w oparciu o ostatnio dostępnekursy z godz.

w.

,

23:00czasupolskiego.
wnie w

rzeźjak

Wartości

L Wycenaskładników lokat denominowanych w walucieobcej dokonywanajest w waludejq

notowania na aktywnym rynku. PrzeUczenie na walutę pokką odbywa się przy zastosowamu

średniego kursu danej waluty obcej wyUczanego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty
dostępnegonagodzinęokreślonąw ust.2 w DniuWyceny.W przypadkuaktywównotowanychlub

denominowanych w walutach/ dla którychNarodowy BankPolsldnie wyliczakursu ichwartość

określasięw relacjidoeuro. _. --

4. W przypadkuwykorzystywaniaprzezFunduszmodeUwycenynapotrzeby określaniawartości
godziwej,takiemodelepodlegająuzgodnieniu z Depozytariuszem..
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5.Wszelkiezmianyzasadwycenybędąpublikowanew sprawozdaniachfii

l)wyl

dwakolejne lata. -

jestw]

Artykuł 26Zasadywycenyskładników lokatnotowanychnaaktywnymrynku l. Wartość ?od^iiva sl-łarlnii-nTAr Inl-oł. ^"<.">..~-"I- _. ^1. ^ . . .

2) kry

zwykfymdiuemdokonywamatransakcjinadanymrynku,wyznaczasięwedług ostatniegodostępneeo

l;3) w

!;. wartośLgodzwąskładników lokatnotowanychnaaktywnymrynku^jeżeUDzieńWycenyjest

^ !I!°_m!ncie.
?ok^y^ania wycenykursuustaloneg°naaktywnymrynkuw DniuWyany:-!1. -0-"
prz)TadkuskIadmków

lLw

któiych"wyznaczany

lokat

Jel\ku"zlm lauę?^

w

notowanych w systemie n°towań ciągłych, na
oparciu °kurs zamkni?cia' a]eżeli o godzinie 2'3:00 czasu

polskiego'/nadaitym

wokr

Rzea

przez

rynkuniebędziedostępnykurszamknięcia- w oparciuo ostatnikursdostępnyo godząc23:0o7zasu

4)w]

2) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez od

g^ów
a)p<

polskiego, ----. _.

wyznaczania kursu zamknięcia- w oparciu o ostatni kurs transakcyjny nadanym rynku dostepnv°o

godzinie23:00czasupolskiego, _-

3).w pr2ypadkuskładnikówlokatnotowanychw systemienotowańjednoUtych- w oparciuo ostatni

kul[u.sta!°nywsystemiekursuiednolitego'aJ^eUo godzinie23:00czasupolskiegomdanym"iynku

niebędziedostępnykursustalonyw systemiekursujednoUtego- w oparciuo ostatni]

Z^JezeUw Dniu Wycenyna aktywnym rynku organizowanajest sesjafbcingowa,to do

składnika lokatFunduszkorzystaz kursuostatniegofixinguw danymdniu._^----... _.

3,.Jezeuwolumenobrotównadanymskładniku aktywówjestznacząconiskialbonadanymsldadmku

aktywów me zawarto
żadnej transakcji, ostatni dostępny kurs' ustalony zgodnie"z~~metodami
l
w

jest korygowany zgodnie

ust.

z

zasadami określonymi

w

ust 5.

-"-

t^?ć.
?^dzi^składników lokatnotowallychnaaktywnymrynku,jeżeUDzieńWycenyniejest
zwykłym dniem
dokonywania transakqi

na

danym rynku,

wyznacza się wedfai g ostatnie

w momencie dokonywaniawycenykursuzamknięciaustalonegonadanym~rynku, a w ,

brakukursuzamknięciawartośćgodziwąwyznaczasięzgodniez zasadanuokreślonymiwrust^.
5.W przypadkach,o którychmowawust.3 i 4 stosuje~sięponiższemetodywyznaczamawartości

godziwej: --

l)jeżeUniemożUwejestzastosowaniemetodwycenyokreślonych w ust.l todowycenyprzyjmuiesię
wartośćwyznaczonązgodniez tymimetodaminainnymaktywnym rynku;-_l_1-1-11

?"iSI?!u!d?s?pn,

e

sąkursy wyznaczone wedhig postanowień ust.

l

oraz

niemożliwa

jest wycena -

Scmometodęokreś!oną w pktlł a naaktywnymIyn]<ud"stępnesącenyw zgłoszonych najlepszyd
^sprzedaży todowycenywyUczasięśredniąaiytmetycznąz najlepszychofertkup$
Sprzedaży,z tym,żeuwzględnieniewyłącznie cenyw ofertachsprzedażyjestmedopuszczalne;.

??^ŻSmemożliwaJestwycenaw °Pardu° metodyokreślonew pktl i 2 - todo^cenystosu

w"tośćoszacowanąprzezBIOOmbergGeneric (wPierwszejkolejności) lubBloombergFair~VaI^

dmsiq-kolepości)'ajeżeli.

oszacowama te nie są

dostępne

-

stosuje się

wartość" oszlr
owaną^S

wyspecjalizowaną,niezależnąjednostkęświadczącątegorodzajuushigi,b ilemożUwejestrzete5
przeztę Jlednostkę Pr2ePtyw ów pieniężnych związanych
tym składnikiem^ przy czym"
°TC °.
wame

z

jednostkę tę uznaję sięza niezależną, jeżeU nie jest emitentem danego składnika lokat i nieie
podmiotem zależnymlubpodmiotem dominującym w stosunku doTowarzystwa/--_-. -_Z~_
,

4)^Hriemo21iwejestzastosowamemetodokreślonychwpktl-3- tostosujesięwycenęw oparciu
0 pub&zmeogłoszonąnaaktywnymrynkucen?meróżmącegosięistotnieskładnika/wszczególności

o podobnej konstrukcji prawnej i celuekonomicznym. _-_-_-_-

6"wprzypadku składmków lokat
b?d^ychprzedmiotem obrotunawięcejniżjednymaktywnym
kurs

rynku, wartością godziwą jest

ustalony na

ryiAu

zasadami:

24

głównym, ustalanym zgodnie

okre

b) w
popi

Artij

godzinie23:00czasupolskiego.

ocl onymi

me g

z

poniższymi

Wat
ust

l)fl
cen'

wy<

2)'
wu

iduszuprzez

l)wyborurynkugłównegodokonujesięw pierwszymroboczymdniumiesiącaw którymdokonywana
jest wycena; ----

2)kryteriumwyborurynkugłównegojestskumulowanywolumenobrotunadanymskładniku lokat

w ola-esieostatniegopełnego miesiącakalendarzowegopoprzedzającegodzień,o którymmowaw pkt
Wyceny jest
3 dostępnego
ly:-

3)w przypadkugdyskładnik lokatnotowanyjestjednocześnienaaktywnymrynkunaterytorium

wyznaczany

przez Fundusz

gonadanym
e 23:00 czasu

RzeczypospoUtej Polskiej i zagranicąkryterium wyborurynku głównego jestmożUwość dokonania
transakcji

na

danym

ryiiku;

--.

--

-

-

---

-

--

4)w przypadku,gdypapierwartościowynowejemisjijestwprowadzonydoobroiMw momencie,który
mepozwalanadokonanieporównaniaw pełnym okresiewskazanymw pkt2 toustalenierynku
głównego następuje:---

^ odrębnego
1 dostępny o

a)poprzezporównanieobrotówz poszczegóhiychrynkówoddniarozpoczęcianotowańdokoAca
okresu porównawczego lub, ----

b)w przypadku, gdyrozpoczynasięobrótpapierem wartościowym, wybórlynku dokonywanyjest
-cłu o ostatni

lan5Tn rynku
s dostępny o
do wyceny
m składniku
z metodami

ceny nie jest

poprzezporównanieobrotównaposzczególnych rynkachz dniapierwszegonotowania.

Artykuł 27Zasadywycenyskładników lokatnienotowanychnaaktywnymrynku

Wartośćskładników lokatnienotowanych naaktywnymrynku wyznaczasię,z zastrzeżeniemart.29
ust 5 i 6, w następującysposób:

l) w przypadku<ilumychpapierówwartościowychorazlistówzastawnych- według skorygowaną
ceny'nabycia, oszacowana przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowa, przy czym skutek
wycenyzaUczasięodpowiedniodoprzychodówodsetkowychlubkosztówodsetkowych;
2)'w przypadku pozostałych składników lokat - według waitości godziwaspdmającq wanudd
wiarygodności,wyznaczanazgodniez art 28.

> dostępnego
r przypadku

Artykuł 28Zasadywyceny szczególnych składników lokat Fimduszu

w ust. 5.-

l. Inne, niżwskazane w powyższych postanowieniach niniejszego statuta, składniki lokat Funduszu

nią wartości

wyceniasięwedług wiaTygodnieoszacowanejwartościgodziwej.Zawiaiygodnieoszacowanąwartość
godziwąuznajesięwartośćwyzaiaczonąpoprzez:

'rzyjmuje się

st wycena

najleps2y
ofertkup
:zahie;

y stosu' f
lir Valu <
waną p
jest rżę
, przy czym

at i nie jest

i) oszacowaniewartościskładnika lokatprzezwyspecjalizowaną, niezależnąjednostkęświadczącą
tego rodzaju ushigi, o ile możUwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnychzwiązanychz tym skladaukiem;

2)zastosowanie właściwego modelu wycenyskładnika lokat, o 'dewprowadzone dotegomodelu dane
" iowe pochodzą z aktywnego rynku;

rf> cowanie wartości składnika lo3<atzapomocą powszechme uznanych metod estymagi;

T'<^i owanie wartości sMadnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie

'p t>B; - ogłoszonej naaktywnymrynkucenynieróżniącegosięistotniesldadnika,w S2sczególnaśd o
nej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

dusz zastosuje metodę wyceny najbardziq adekwatną do danego składnika lokat, zgodna z
najlepsząwiedząFunduszuorazpraktykąnarynkufinansowym-

2. Modele i metody wyceny sldadników lokat Funduszu, o których mowa w ust l. podlegają
uzgodiueniuz Depozytariuszem.

.

ę w oparciu

czególności
aktywnym
poniższymi

Artykuł 29Ustalanie orazwycenainnych aktywów i ustalanie niektórych zobowiązań

l. Środkipieniężne oraz należności i zobowiązania ustalone w walutach umych niż waluta polska
wykazujesięw walucie,w którejsąwyrażone.Wykazanew walucieinnejniżwalutapolskawartości
sąprzeUczane nawalutępolskąwedhigzasadprzeliczania wskazanych w art. 25ust. 3.-
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:

umowy kupna.

zastosowaniuefektywnej stopyprocentowej.

l

3. Zobowiązania z tvtiihi ^r^ ^>:.

VM

rć

:
wartościowego. --_. ^--IZ^Z"" wly usramleS0 notowania dhiżnego papieru

^rr^^^i^rrsT ^^^^^ ^

v<
tl
.w
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p
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^{i'1

wycenia się,

którym stawka była opublikowana) powiększona o marżęw wysokości 8 punktów procentowych/ nie

owanej przy

WIBOR12M- referencyjna wysokość oprocentowania kredytu udzielanego na 12miesięcy począwszy
od daty dwadnirobocze po zawarciu transakcji napolskim rynku międzybankowym; wyznaczana jest

unduszu do

;kty różnicy jako średnia arytmetyczna wieUsości oprocentowania podawanych o godz. 11:00 każdego dnia
ej. -

roboczego przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po

notowania

odrzuceniuwielkościskrajnych, -----

tstosowaniu

WPnCI - kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 na Certyfikat Inwestycyjny, -

go papieru

tl - numer iniesiącaw danym roku kalendarzowym odpowiadający WANCI(1), tzn. nxuner miesiąca,
w którymjest dzieńnaliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 odpowiadający WANQ[(1),

porządzenia

przy czyin

vie krótkiej

przyjmuje się,

że dla

pierwszego miesiąca

w

roku

kalendarzowym (styczeń)

wartość

parametrutl jestrównajeden,

'dług zasad

tO- numer miesiąca w danym roku kalendarzowym odpowiadający WANd(0) jeżdi WANO(0)jest

arządzenia,
ych. --

cenąemisyjną z bieżącego roku kalendarzowego lub pierwszą wyceną w dniubędącym dniem ohyaida
ksiągrachunkowych po rqestraqi Funduszu, lubO w pozostałych przypadkach.
5.Towarzystwo może postanowić o nienaliczaniu i nie pobieraniu wynagrodzenia, o któryminowa w
ust l i ust 3 lubnaliczaniui pobieraniujedyniejegoczęści

6. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami usługi Towarzystwa, za które Towarzystwo pobiera
wynagrodzenie, o którym mowa w ust l i ust 3, zostaną obciążone podatkiem VAT, wynagrodzenie
Towarzystwa, o którym mowa w ust l i ust. 3 będzie uważane za wynagrodzenie netto-

iuszem w

Aktywów

Artykxił 31PokrywaniekosztówFundiiszu

iuWyceny

l. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia zazarządzanieFimduszem pobieranego
nazasadachokreślonych w art.30,pokrywawszelkiekosztydzialakiośdFimduszu,z wyiączeniem: -

estępnego.

l) wynagrodzeniaTowarzystwa określonego wart 30ust l iust 3,
/ynosi 3%

2) wynagrodzenia Depozytariusza z tytidu czynności wykonywanych w ramach pefauema funkqi
Depozytariusza,

. Wartości

rozumieniu

art 72

Ustawy oraz Umowy,

w

tym

w

szcMgóiności

z

tyfaj ihi

zwrohi

opłat, kosztówi wydatków pomesionych przez Etepozytariusza olreślonych w Umowie w związku z

Yyceny w

jej wykon)rwaniem,z zastrzeżeniemust 4, -

J w ciągu

3)wynagrodzenialikwidatoraFunduszu,z zasfa-zeżeniemust 5,
4) kosztówprowadzenia księgowościFimduszu/ z zastrzeżeniem ust 6,

'gorytm .

5)opłat zatransakcje portfelowe, opłat zawykonywanie czynności bankowychw związkuz aktywami
,

ź zobowązaniami Funduszu, w tym w szczegóinoścŁ- opłaty i prowi^e makkaskie, o^taty i
bankowe, prowizje i opłaty na rzecz instyhicji depozytowych orazrozliczeniowych, w tyn*

talicź '
iwu Ł 3,
. * >

/ w roku
ałahiośd

.

w

ia transakcyjne, -

'6

grodzenia zaprzegląd i badaniesprawozdań finansowych Funduszu, z zashzeżeniem ust7, ^

t sądowych,--y notarialnej,-

9)dokonywaniaogłoszeń wymaganychprzepisamiprawai Sfatufai,10) podatkóworaz iimych opłat wymaganych przez organy państwowew związkuz drialahtośdą
Funduszu, w tym w szczególności opłaty zadecyzjei zezwolenia Komiki,

n mowa

11)opłat KDPWi GPW/

zasowej

12) kosztówtiumaczenia przysięgłego dokumentów Funduszu, z zastrzeżeniem ust 8,

'nowa w

13) kosztów wynagrodzenia firm inwestycyjnych za oferowanie Certyfikatów Funduszu, z
zastrzeżeniemust. 9, _~

o Dzień

14)kosztówdoradztwapodatkowegoi obsługi rozliczeńpodatkowychFunduszu,z zastrzeżeniemust.

me jest
-zień, w
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rejesfa
lokat;

13. T<
własi

14. N
każdi
koszt
prze;
Rozć

iązanych

9.Kosztwynagrodzeniafirminwestycyjnych zaoferowanieCertyfikatówFunduszujestpokrywany z
5w Funduszu do wysokości równej w danej emisji wyższej z dwóch wartości: i) 1% wartości

, któremu
m ust. 11,
trzeżenieni

w odsetek,
'czek oraz

emuyjnej Certyfikatówprzydzielonych w danejemisji,alboii)100.000PLN.Kosztwynagrodzenia firm
inwestycyjnych za oferowanie Certyfikatów Funduszu, stanowiący nadwyżkę ponad tak ustaloną
kwotę,jestpokrywanyprzezTowarzystwo.Kosztwynagrodzeniafirminwestycyjnychzaoferowanie
CertyfikatówFunduszujestpokrywanyz AktywówFunduszuwyłącznie w przypadku,gdyw danej
emisji ani Towarzystwo, ani Firmy Inwestycyjne nie pobierają opłaty manipulacyjnej za wydanie
Certyfikatów. --

szu.-

10. Koszt doradztwa podatkowego i obsługi rozUczeń podatkowych Funduszu jest pokrywany z

bycietych
kreślonym

AktywówFunduszudowysokościrównejw skaUrokukalendarzowegowyższejz dwóchwartości:a)
0,1%wartościAktywówFunduszuw ostatnimDniuWycenyw poprzedzającymrokukalendarzowym,

o którymmowaw art. 24ust.2 pkt2,a w przypadkupierwszegorokudziałalności Funduszuw Dniu
krycie tych
kreślonym

Wyceny,o którym mowa w art 24ust. 2 pkt l, będącymdniem ohvarciaksiągrachunŁowych po
rejestracjiFunduszu,b)100.000PLN.Kosztdoradztwapodatkowegoi otehigirozUczeńpodatkowych
Funduszu przewyższający tę kwotę jest pokrywany przez Towrarzystwo. Fundusz może otrzymać

'niąfuiikcji
pkt 2 jest

zwrotkosztówdoradztwa poda&owego i obshigiroz^czeapodatkowych Funduszu.
11.Koszt doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związany z lokatami

ej z dwóch
icym roku

Funduszu, nie

w zdaniu

stanowiący wynagrodzenia Towarzystwa/

ani

podmiotu,

ktj óremu

Towarzystwo

zledto

zarządzame częśdą portfela inwestycypego Fundusze jest pokiywany z Aktywów Fuundusai do

wysokośdrównqw skalirokukalendarzowegowyższąz dwóchwartości:a)0,5%wariośdAktywrów
Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny w poprzedzającym roku kalendarzowym, o którym mowaw art.

24ust.2 pkt2,a w przypadkupierwszegorokudziałahiości Funduszuw DniuWyceny,o którymmowa
wart.24ust2 pktl, będącymdniemotwarciaks4grachunkowychporqestraqiFxmduszu/b)300.000

wysokości
nduszu na
vyzsza]ący

PLN. Koszt doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związany z
tokataani Funduszu, nie stanowiący wynagrodzenia Towarzyshya, ani podmiotu, któreinu

wysokości

Towarzystwo zleciło zarządzanie częściąportfela inwestycyjiwgo Funduszu, przewyższający tękwot?
jest pokrywany przez Towarzystwo. Koszt doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub

Funduszu

branżowego związany z lokatami Funduszu, nie stanowiący wynagrod. zenia Towarzystwa, ani
podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu, jest

t ust. 2 pkt
a w art. 24

pokrywany z Aktywów Funduszu wyłąc2me w przypadku, gdy ani Towarzystwo, ani podmiot,
któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Fundiiszu, nie posiadają
odpowiedniej speqalistycznq wiedzy umożUwiającej dokoname profesjonah>q analizy danego

'.000 PLN.,
ny przez |
Nadzór a
<?. \
anso
.

arz -9
-ł-

^yc ny
.1

będą

gadnienia.

J Kosztdokonywania niezależnego przegada, badaniai wyceny lokatFimduszujestpokrywany z
ówFunduszu do wysokości równejw skaUroku kalendarzowego wyższq z dwóchwartości: a)
0^, wartośdAktywówFunduszuw ostatnimDniuWycenyw poprzedzagącymrokukakndarzowym,
o^tórym mowaw art 24ust. 2 pkt2,a w przypadku pierwszego rokudzialataościFunduszuw Dniu
^Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust 2 pkt l, będącym dniem otwarcia ksiąg rachunkowych po

;

grodzenia

rejesfaacji Funduszu, b) 300.000 PUST. Koszt dokonywania niezależnego przegiądu, badania i wyceny

łtwotęjest

lokatFunduszuprzewyższającytękwotęjestpokrywany przezTowarzystwo.
13.Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obc4żającyd> Fundusz zgodnie z ust. l, z

duszu do

własnych środków.

.

wymienionych

ust l

w

księgach Funduszu

każdyin

Dniu

Wyceny i za

Aktywów

14. Na

>wa w art.

każdydzieńw roku kalendarzowym tworzona jestrezerwa w zależności odprzewidywaną wysokości

ym mowa

kosztów. Koszty pokrywane sąprzez Fundusz w terminach ichwymagalności. Koszty pokrywane są
przezFundusz zgodnie z warunkami zawartymi w umowach.-

b) 100.000
.

pokrycie

kosztów

w

votę jest

Rozdział X Obowiązki irformacyjne Funduszu
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Artykuł 34RozwiązanieFunduszu-

l.Funduszulegarozwiązaniuw przypadku,gdy: -

I
ii

:'l
? "i l
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me

zarządzanieFunduszemniezostało przejęteprzezinnetowarzystwow terminietrzechmiesięcyod

y o ofercie dniawydaniadecyzjio cofnięciuzezwolenialuboddniawygaśnięciazezwolenianawykonywanie
ystwa, oraz działalności przezTowarzystwo,-----

zaprzestał wykonywania swoich obowiązkówi nie zawarto z innym bankiem nie

i, w trybie zawartoz iimymdepozytariuszemumowyo wykonywaniefunkcjidepozytariuszaFunduszu,
ue Inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rpzwiązaiuu

głoszone w Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddaU Uczestnicy reprezentujący
kowanej w ^cznie, conajiimiej 2/3 ogólnej UczbyCertyfikatów, ---~~"~-~'
>wNetto Funduszu spadła poniżej 2. 000.000PLN. -

2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji
Funduszniemożeemitować Certyfikatów Inwestycyjnych.-

3. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestou fundus2y otwarcie Ukwidaqi Funduszu i dane
> obrotu na ^widatora.czenie oraz

rozdziałem

Postanowienia końcowe

iternptn-wrf

są

że

sięwarunku

Koszty sporządzenia aktu ponosi Fundusz.
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§5.Wypisytego aktumożnawydawaćFunduszowii Towarzystwu w dowolnej liczbie. -_
Koszry WYNOSZĄ:--_-__-_-__". -"_-._

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. l pkt 5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notariahiej --_500, 00zł

- podatekVAT- 23% odkwoty 500,00złotych - napodstawieart. 41ust. l w zw.z art. 146austawy z
dnia 11marca 2004 roku o podatku od towarów i ushig--: ------- - __ 115 QOzł

Niniejszaczynnośćniepodlegapodatkowiodczynnościcywilnoprawnych napodstawie art. l
ust. l pktl) ustawyz dnia9 września2000rokuo podatku odczynnościcywihioprawnych.
Powyższekosztynieobejmująkosztówwypisów,którewrazz podstawąprawnąichpobrania
zostanąpodanena'każdymz rach.----_

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Naoryginale właściwe podpisy.
Wypis ten wydano Funduszowi
Repertorium A Nr 6452 / 2019
Koszty wynoszą:

taksa notarialna na podstawie § 12 pkt l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
maksymalnychstawektaksynotarialnej------_......_--186.00zł
podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. l w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i
usług Kwota należna: ---

-42,78 zł
-228,78 zł

OTrf^"

Warszawa, dnia 18 czerwca 2019 ro

Decz wska

OTARIUSZ
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