Załącznik nr 2 do Pisma skierowanego do osób pełniących obowiązki zarządcze

INFORMACJA O OSOBACH BLISKO ZWIĄZANYCH
dotyczy funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Niniejsza „Informacja o osobach blisko związanych” jest dostępna w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i przeznaczonej do druku
na stronie internetowej Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: http://www.origintfi.com.
W przypadku każdorazowej zmiany danych zawartych w „Informacji o osobach blisko związanych”, osoba pełniąca obowiązki zarządcze
jest zobowiązana do niezwłocznego wypełnienia informacji oraz przekazania na adres siedziby Funduszu.
 informacja aktualizacyjna [w polu należy wstawić znak „X” w przypadku informacji aktualizacyjnej, w innym wypadku – pole należy
pozostawić puste]

____________________________________________
(imię i nazwisko osoby pełniącej obowiązki zarządcze)
____________________________________________
(funkcja pełniona w Funduszu / Towarzystwie)

Mając na uwadze obowiązki wynikające z art. 19 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie
MAR”):
1.

Oświadczam, że: [należy zaznaczyć znakiem „X” pole wskazujące na zdanie prawdziwe]
A.  mam osoby i podmioty, które stanowią dla mnie „osoby blisko związane” w rozumieniu Rozporządzenia MAR1).
B.  nie mam osób i podmiotów, które stanowią dla mnie „osoby blisko związane” w rozumieniu Rozporządzenia MAR1).

2.

Oświadczam, że wymieniłem (wymieniłam) w załączonej „Tabeli do informacji o osobach obowiązanych”, wszystkie
osoby i podmioty, które stanowią dla mnie „osoby blisko związane” w rozumieniu Rozporządzenia MAR1). [w przypadku
zaznaczenia lit. B – zdanie należy przekreślić]

3.

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących osób blisko ze mną związanych.

___________________________________________
(miejscowość, data sporządzenia informacji)

___________________________________________
(podpis osoby pełniącej obowiązki zarządcze)

1)

„Osoba blisko związana” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia MAR oznacza:
a) małżonka (lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem – nie dotyczy prawa polskiego),
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem polskim,
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku,
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub
osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona,
by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Załącznikiem do niniejszej Informacji o osobach blisko związanych jest „Tabela do informacji o osobach obowiązanych”.
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