
 

  

 

   Strona 1 z 2 
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23, 
REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości). Tel. +48 22 427 46 46, fax. +48 22 276 25 85, e-mail: biuro@noblefunds.pl. 

Warszawa, dnia 19 stycznia 2023 r. 

 

OGŁOSZENIE 

O ZMIANACH STATUTU  

FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZU 

INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 37 

ust. 2 statutu Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), niniejszym 

informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu: 

 

1) W artykule 26 w ust. 1 pkt 5) Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„5) w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji żądanie wykupu 

winno być złożone na formularzu udostępnionym przez członka konsorcjum dystrybucyjnego i powinno 

wskazywać co najmniej dane posiadacza Certyfikatów Inwestycyjnych, liczbę, serię Certyfikatów 

Inwestycyjnych oraz kod ISIN Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu, 

którego żądanie dotyczy oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki 

pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów;”  

2) W artykule 26 w ust. 1 Statutu Funduszu po pkt 5) dodaje się nowy pkt 5a)  

w następującym brzmieniu:  

„5a) w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych na rachunku papierów wartościowych   

żądanie wykupu winno być złożone na formularzu udostępnionym przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych na jakim zapisane są Certyfikaty i powinno wskazywać co najmniej dane 

posiadacza Certyfikatów Inwestycyjnych, liczbę, serię oraz  kod ISIN Certyfikatów Inwestycyjnych, 

które mają być wykupione, Dzień Wykupu, którego żądanie dotyczy oraz instrukcję do wypłaty 

środków z wykupu Certyfikatów, w szczególności numer rachunku papierów wartościowych    

Uczestnika, na który mają zostać przekazane środki z wykupu Certyfikatów;”  

 
3) W artykule 26 w ust. 1 Statutu Funduszu po pkt 5a) dodaje się nowy pkt 5b)  w następującym 

brzmieniu:  

 

„5b) w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych na rachunkach zbiorczych żądanie wykupu 

winno być złożone na formularzu udostępnionym przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy na 

jakim zapisane są Certyfikaty i powinno wskazywać co najmniej dane posiadacza Certyfikatów 

Inwestycyjnych, liczbę, serię oraz kod ISIN Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, 
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Dzień Wykupu, którego żądanie dotyczy oraz instrukcję do wypłaty środków z wykupu Certyfikatów, 

w szczególności numer rachunku zbiorczego podmiotuna rzecz którego prowadzony jest dany rachunek 

zbiorczy;” 

4) W artykule 26 Statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych firma 

inwestycyjna dokonuje blokady Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych lub rachunku 

zbiorczym. W stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji, 

Sponsor Emisji dokonuje blokady Certyfikatów zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji.”  

 

5) W artykule 26 Statutu Funduszu skreśla się ust. 9:  

„9. [skreślony].  
 

6) W artykule 26 Statutu Funduszu ust. 10 otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

 

„10. Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów 

Inwestycyjnych będzie pomniejszona o podatki, do pobrania których firma inwestycyjna    prowadząca 

rachunek papierów wartościowych Uczestnika lub prowadząca rachunek zbiorczy lub prowadząca 

Rejestr Sponsora Emisji, będzie zobowiązana jako płatnik.”  

 

 

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1) - 6) zostały zatwierdzone na podstawie decyzji Komisji 

Nadzoru Finansowego o sygn. DFF.4022.1.79.2022.WK oraz wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od 

dnia ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. 

 

 
 
 


