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Warszawa, dnia 5 marca 2020 r. 

 

OGŁOSZENIE  

O ZMIANACH STATUTU FUNDUSZU DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER 

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 

 

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 2 statutu Funduszu definicja „Aktywa Płynne” otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Aktywa Płynne Oznacza mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, depozyty 
bankowe, i waluty,” 

 

2) W art. 2 po definicji „KNF, Komisja” dodaje się nową definicję „Kwota Rezerwy” o następującym 

brzmieniu: 

„Kwota Rezerwy Oznacza kwotę odpowiadającą 6% Wartości Aktywów Netto Funduszu, 
ustaloną na Dzień Wyceny, ustalony zgodnie z art. 25 ust. 7a lub art. 
26 ust. 4 pkt 2).”  

 
3) W art. 2 po definicji „Rejestr Sponsora Emisji” dodaje się nową definicję „Rozporządzenie MAR” o 

następującym brzmieniu: 

„Rozporządzenie MAR Oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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.” 

  
 

4) Art. 25 Statutu Funduszu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Artykuł 25 
Dochody Funduszu i zasady ich wypłaty 

1. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 
lokat.  

2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu. Dochody Funduszu są wypłacane Uczestnikom 
Funduszu, zgodnie z poniższymi postanowieniami Statutu. 

3. Wypłata dochodu, z zastrzeżeniem ust. 7a i ust. 7b, następuje raz na kwartał obejmujący okres 
od następnego dnia („Dzień Początkowy”) po Dniu Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji 
„Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu, przypadającym w ostatnim miesiącu każdego kwartału 
kalendarzowego, do Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w 
art. 2 Statutu, przypadającego w ostatnim miesiącu następnego kwartału kalendarzowego 
(„Dzień Końcowy”), z zastrzeżeniem, że Dniem Początkowym przy pierwszej wypłacie dochodu 
jest pierwszy Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, a Dniem Końcowym jest Dzień Wyceny, o którym 
mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu przypadający w czerwcu 2017 
r. 
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4. Do uzyskania dochodu za dany okres są uprawnieni Uczestnicy, na rzecz których w 7 (siódmym) 
dniu kalendarzowym następującym po Dniu Końcowym („Dzień Ustalenia Praw”), będą zapisane 
Certyfikaty Inwestycyjne. 

5. Dochód będzie wypłacany Uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich 
Certyfikatów, według stanu posiadania Certyfikatów na Dzień Ustalenia Praw. 

6. Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 7a i ust. 7b, dokonuje wypłaty dochodu Funduszu, rozumianego 
jako suma przychodów z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat, 
zaksięgowanego w okresie od Dnia Początkowego do Dnia Końcowego. 

7. Towarzystwo określi w drodze uchwały wysokość kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu 
Uczestnikom za dany okres przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny oraz ogłosi o tym, nie 
później niż w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od Dnia Końcowego w sposób określony w art. 35 
ust. 2 Statutu.  

7a. Fundusz wypłaca dochód jeżeli wartość Aktywów Płynnych pomniejszona o wartość środków 
przeznaczonych na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu przypadającym na Dzień 
Końcowy przekracza Kwotę Rezerwy („Wartość Nadwyżki”). Wartość Aktywów Płynnych oraz 
Kwotę Rezerwy, o których mowa w zdaniu pierwszym określa się na Dzień Wyceny przypadający 
na Dzień Końcowy, a na wypłatę dochodu przeznacza się Wartość Nadwyżki. 

7b.  Towarzystwo podejmie decyzję o niewypłaceniu dochodu jeżeli wartość Aktywów Płynnych nie 
przekroczy Kwoty Rezerwy. W takim przypadku, Towarzystwo postanowi w drodze uchwały o 
niewypłaceniu dochodu za dany kwartał oraz ogłosi o tym, nie później niż w terminie 2 (dwóch) 
Dni Roboczych od Dnia Końcowego w sposób określony w art. 35 ust. 2 Statutu. 

8. Wypłata dochodu będzie dokonywana przez Fundusz w terminie 21 dni kalendarzowych od Dnia 
Końcowego wyznaczonego w kwartale, za który następuje wypłata dochodu. W dniu wypłaty 
środków pieniężnych rachunek Funduszu obciążany jest środkami z tytułu wypłaty dochodu 
przeznaczonymi  
do wypłaty dla Uczestników i środki te przekazywane są do dyspozycji KDPW. Środki pieniężne 
wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków 
papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe w 
przypadku Uczestników, których Certyfikaty zaewidencjonowane są w Rejestrze Sponsora Emisji, 
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich regulacji przyjętych przez 
KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym 
również regulacji KDPW lub GPW. 

9. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata dochodu będzie 
następowała z potrąceniem odpowiednich podatków.” 

 
 

5) Art. 26 Statutu Funduszu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Artykuł 26 
Zasady wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych 

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, o ile przynajmniej jeden Uczestnik 
złożył żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, na następujących zasadach: 

1) każdemu Uczestnikowi Funduszu przysługuje prawo złożenia pisemnego żądania 

wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych; żądanie Uczestników powinno zostać złożone 

przez Uczestnika w:  

a) firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub 

rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo  

b) w jednym z miejsc, których lista zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.noblefunds.pl w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał 

dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych 

lub rachunek zbiorczy i posiada Certyfikaty zapisane w Rejestrze Sponsora 

Emisji;  

2) Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika w 

Dniach Wykupu, przypadających w Dzień Wyceny wyznaczony na 20. dzień 

kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym lub gdy w danym miesiącu 

20. dzień kalendarzowy nie jest Dniem Giełdowym, to na najbliższy Dzień Giełdowy 

http://www.opentfi.pl/
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przypadający po 20. dniu kalendarzowym tego miesiąca;  

3) żądania wykupu powinny być składane w Dniach Giełdowych przypadających w okresie 

od 10 (dziesiątego) do 5 (piątego) Dnia Giełdowego  przed najbliższym Dniem Wykupu, 

wskazanym w pkt 2); żądanie wykupu uznaje się za złożone w momencie jego 

otrzymania przez podmiot wskazany w pkt 1); -  

4) żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych dotyczy Dnia Wykupu następującego 

bezpośrednio po złożeniu żądania wykupu (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej); 

5)  żądanie wykupu winno być złożone na formularzu według wzoru zamieszczonego na 

stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl i powinno wskazywać co 

najmniej: 

a) liczbę oraz serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz 

Dzień Wykupu, którego żądanie dotyczy,  

b) instrukcję do wypłaty środków z wykupu Certyfikatów, w szczególności numer 

rachunku Uczestnika, na który mają zostać przekazane środki z wykupu 

Certyfikatów, 

c) numer rachunku, na który mają zostać przelane środki pieniężne z tytułu 

wykupu Certyfikatów, w przypadku Uczestników, którzy nie złożyli Dyspozycji 

Deponowania;  

6) żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w niniejszym ustępie, w tym 

złożone poza terminami określonymi zgodnie z pkt 3), pozostawia się bez rozpoznania 

i nie będzie realizowane. 

2. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane w całości lub w części tylko 

za zgodą Towarzystwa. 

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

inwestycyjna dokonuje blokady Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych lub 

rachunku zbiorczym. 

4. Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji 

wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, przy 

czym decyzja, o której mowa powyżej może zostać podjęta: 

1) nie później niż w Dniu Wykupu;  

2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających 

realizacji w danym Dniu Wykupu wartość Aktywów Płynnych spadłaby poniżej Kwoty 

Rezerwy. Wartość Aktywów Płynnych oraz Kwotę Rezerwy określa się na Dzień Wyceny 

przypadający na Dzień Wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym;  

3) pod warunkiem, że liczba Certyfikatów podlegających wykupowi na podstawie 

wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, 

po dokonaniu proporcjonalnej redukcji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) 

ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów.  

 4a.  W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu redukcji informacja o redukcji zostanie podana do 
wiadomości w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR oraz opublikowana w sposób określony w art. 
35 ust. 2 Statutu. 

5. W przypadku, podjęcia decyzji o redukcji zgodnie z ust. 4, żądania wykupienia Certyfikatów 

Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów 

wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu. 

Redukcja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW. 

5a. Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji, o której mowa w ust. 5, liczba Certyfikatów 
Inwestycyjnych podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej wszystkim 
Certyfikatom Inwestycyjnym przeznaczonym do wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet 
Certyfikatów Inwestycyjnych objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o 
jeden Certyfikat Inwestycyjny, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia 
sytuacji, w której liczba  Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu będzie 
równa liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu. Jeżeli nie będzie 

http://www.opentfi.pl/
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możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów Inwestycyjnych w sposób opisany w zdaniu 
poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę 
Certyfikatów Inwestycyjnych, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób 
losowy. 

6. Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne poprzez umorzenie Certyfikatów podlegających 
wykupowi. 

7. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu, 
przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu. 

8. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych 
wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w 14 
(czternastym) dniu kalendarzowym po Dniu Wykupu zgodnie z ust. 11. 

9.  Towarzystwo może pobierać opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości 
do 1% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych liczonej jako iloczyn ceny wykupu 
jednego Certyfikatu i liczby wykupywanych Certyfikatów. 

10. Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów będzie 
pomniejszona o opłatę, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w przypadku, gdy opłata ta 
jest pobierana, oraz o podatki, do pobrania których Fundusz będzie zobowiązany jako płatnik. 

11. W dniu wypłaty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów rachunek Funduszu 
obciążany jest środkami z wykupienia Certyfikatów przeznaczonymi do wypłaty dla Uczestników 
i środki te przekazywane są do dyspozycji KDPW. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów 
wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków 
papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe w 
przypadku Uczestników, których Certyfikaty zaewidencjonowane są w Rejestrze Sponsora 
Emisji, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich regulacji 
przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących 
przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW. 

12. O zamiarze wykupu Certyfikatów Towarzystwo powiadamia Uczestników w ostatnim Dniu 
Giełdowym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym przypada Dzień Wykupu, w sposób 
określony w art. 35 ust. 2. O wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym o liczbie 
wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo powiadamia Uczestników w terminie 
14 (czternastu) dni kalendarzowych po Dniu Wykupu, w sposób określony w art. 35 ust. 2. 

13. Fundusz wykupuje tylko Certyfikaty Inwestycyjne w pełni opłacone. 
14. Z chwilą wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy 

prawa, zgodnie z Ustawą. 
15. Czynności związane z dokonywaniem wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych mogą być 

wykonywane osobiście przez Uczestnika Funduszu lub przez pełnomocnika. Do tych czynności 
należy w szczególności:  

1) żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, 

2) odwołanie złożonego żądania. 

Do działania poprzez pełnomocnika przy dokonywaniu czynności związanych z wykupem 
Certyfikatów Inwestycyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia Art. 14 ust. 2 -7 Statutu. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać informacje o Uczestniku Funduszu, którego Certyfikaty 
Inwestycyjne są objęte żądaniem wykupu oraz o osobie pełnomocnika, wymagane przez 
Towarzystwo. Oryginał pełnomocnictwa pełnomocnik ma obowiązek dostarczyć osobie 
upoważnionej do przyjęcia żądania wykupu zgodnie z ust. 1 pkt 1) niniejszego artykułu, 
najpóźniej w momencie złożenia pisemnego żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.” 

 

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w pkt. 1), 2) oraz 5) zostały zatwierdzone na podstawie decyzji Komisji 

Nadzoru Finansowego o sygn. DFF-FIO.4022.463.2019.OK („Decyzja”) oraz zgodnie z Decyzją wchodzą w 

życie z dniem ogłoszenia, tj. 5 marca 2020 roku. 

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w pkt. 3) oraz 4) nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz wchodzą w życie z dniem ogłoszenia tj. 5 marca 2020 roku. 

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie. 


