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Warszawa dnia 5 lipca 2022 roku 

 

 

Komunikat aktualizujący nr 2  

z dnia 5 lipca 2022 roku  

do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 19-30 

Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 czerwca 2022 roku 

(„Prospekt”) 

 

 
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając  

na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) informuje, że 

zmianie ulegają poniżej wskazane punkty Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 19-30 Funduszu Długu 

Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), dostępnego na stronie 

internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl.  

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.  

Niniejszy komunikat został sporządzony w związku ze zmianą adresu siedziby zarządzającego aktywami 

Funduszu i w konsekwencji wprowadzonymi w tym zakresie zmianami do Statutu Funduszu. 

W związku z powyższym, na podstawie komunikatu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:  

1. W punkcie 8.3. Prospektu – „Organy Towarzystwa i osoby zarządzające oraz skład organów 

Towarzystwa”, w punkcie 8.3.3. – „Zarządzający Aktywami Funduszu” (str. 59 - 60 Prospektu) 

a) punkt 4) w brzmieniu: 

„Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa 

Tel.: +48 22 31 95 760 

Fax: +48 22 31 95 761 

Adres strony internetowej: www.cvi.pl  

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.cvi.pl nie stanowią części Prospektu. 

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów prawa polskiego.” 

 

otrzymuje brzmienie: 
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„Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa 

Tel.: +48 22 31 95 760 

Fax: +48 22 31 95 761 

Adres strony internetowej: www.cvi.pl  

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.cvi.pl nie stanowią części Prospektu. 

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów prawa polskiego.” 

 

b) w punkcie 6) sformułowanie w brzmieniu: 

 

− „Rafał Lis 

Adres miejsca pracy: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„Rafał Lis 

Adres miejsca pracy: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa” 

 

− „Marcin Leja 

Adres miejsca pracy: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„Marcin Leja 

Adres miejsca pracy: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa” 

 

2. W punkcie 14 Prospektu – „Załączniki”, w punkcie 14.3. – „Statut Funduszu” (str. 99 Prospektu) 

 

artykuł 5 ust. 3 statutu Funduszu w brzmieniu: 

„Towarzystwo zleciło na podstawie umowy CVI Domowi Maklerskiemu spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisanemu do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000424707, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Towarzystwo zleciło na podstawie umowy CVI Domowi Maklerskiemu spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisanemu do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000424707, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.” 

 

Tekst jednolity Statutu Funduszu uwzględniający powyższą zmianę został opublikowany w dniu 5 lipca 

2022 roku na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: 

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/statut%20FDK%20Rentier%20FIZ_20220705.pdf 

 

https://noblefunds.pl/files/Open_Finance/FIZ/Rentier/statut%20FDK%20Rentier%20FIZ_20220705.pdf

