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Warszawa, dnia 30 października 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE  

O ZMIANACH STATUTU GREEN 

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W 

LIKWIDACJI 

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 32 

ust. 2 statutu Green Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), 

niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu: 

 

1) Art. 1 ust. 6 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„6. Fundusz został utworzony na czas określony, do dnia 6 stycznia 2015 r.” 

 

2) Art. 30 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

 

„Artykuł 30 

Rozwiązanie i likwidacja Funduszu 

1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy:  

1) w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie 

działalności przez Towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia tego zezwolenia inne towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych nie przejmie zarządzania Funduszem,   

2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem 

umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu,  

3) Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, 

4) upłynął czas na jaki Fundusz został utworzony.   

2. Towarzystwo ma prawo podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu w sytuacji, gdy w okresie dłuższym 

niż 4 miesiące wartość Aktywów Płynnych Funduszu będzie się utrzymywać poniżej kwoty wskazanej 

w art. 24 ust. 11 Statutu Funduszu.  

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji 

Fundusz nie może wykupywać ani emitować Certyfikatów Inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów 

Funduszu. W trakcie likwidacji nie jest ustalana Wartość Aktywów Netto i Wartość Aktywów Netto 

na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu.  

4. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora Funduszu, 

a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – Depozytariusz. 

5. Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania i likwidacji Funduszu zostanie niezwłocznie 

opublikowana przez Likwidatora na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. 

6. Likwidacja Funduszu nastąpi w sposób wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 

2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w szczególności likwidator Funduszu 

ogłosi trzykrotnie o otwarciu likwidacji Funduszu. Ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu będą 

dokonywane w odstępach czternastodniowych. Ww. ogłoszenia będą zawierać wezwanie wierzycieli, 

których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi 

roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia. 

7. [skreślony]. 
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8. [skreślony].  

9. [skreślony].  

10. [skreślony].  

11. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu 

wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków 

pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów 

Inwestycyjnych.  

12. Zbywanie aktywów powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów Uczestników 

Funduszu.  

13. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Likwidator przekazuje do depozytu 

sądowego.” 

 

3) Art. 31 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4. Pismem do ogłoszeń Funduszu, w przypadkach w których Ustawa nakłada obowiązek ich publikacji w 
dzienniku, jest dziennik „Gazeta Prawna”. Fundusz może zmienić dziennik „Gazeta Prawna” na dziennik 
„Gazeta Wyborcza” po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o tej zmianie w dzienniku „Gazeta Prawna”. 
W przypadku, gdy dziennik „Gazeta Prawna” przestanie być wydawany, do momentu wprowadzenia 
odpowiedniej zmiany w Statucie, pismem przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu będzie dziennik „Gazeta 
Wyborcza”, zgodnie z decyzją Towarzystwa.” 

 

 

 

 

 

Powyższe zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie. 


