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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 11 ust. 10-21 statutu Funduszu otrzymują nowe następujące brzmienie: 

 

„10. W ramach emisji Certyfikatów serii 7 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 7 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 

emisji Certyfikatów serii 7 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny 

emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny 

emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach 

pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii 7 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 

7 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

11. W ramach emisji Certyfikatów serii 8 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 8 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 

emisji Certyfikatów serii 8 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny 

emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny 

emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach 

pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii 8 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 

8 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

12. W ramach emisji Certyfikatów serii 9 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 9 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach 
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emisji Certyfikatów serii 9 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny 

emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów i ceny 

emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w środkach 

pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów 

Inwestycyjnych serii 9 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 

9 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

13. W ramach emisji Certyfikatów serii 10 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 10 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 10. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 10 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 10 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 10 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

14. W ramach emisji Certyfikatów serii 11 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 11 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 11. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 11 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 11 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 11 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

15. W ramach emisji Certyfikatów serii 12 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 12 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 12. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 12 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 12 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 12 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

16. W ramach emisji Certyfikatów serii 13 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 13 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 
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przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 13. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 13 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 13 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 13 w terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

17. W ramach emisji Certyfikatów serii 14 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 14 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 14. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 14 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 14 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 14 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

18. W ramach emisji Certyfikatów serii 15 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 15 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 15. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 15 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 15 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 15 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

19. W ramach emisji Certyfikatów serii 16 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 16 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 16. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 16 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 16 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 16 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

20. W ramach emisji Certyfikatów serii 17 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 17 będzie 
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nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 17. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 17 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 17 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 17 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku. 

21. W ramach emisji Certyfikatów serii 18 w drodze oferty publicznej zostanie zaoferowanych od 5.000 (pięciu 

tysięcy) do 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów. Cena emisyjna Certyfikatu serii 18 będzie 

nie mniejsza niż Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat w Dniu Wyceny dokonanej na 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii 18. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w 

ramach emisji Certyfikatów serii 18 nie może być niższa niż iloczyn 5.000 (pięciu tysięcy) Certyfikatów oraz 

ceny emisyjnej Certyfikatów oraz wyższa niż iloczyn 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) Certyfikatów 

i ceny emisyjnej Certyfikatów. Opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić wyłącznie w 

środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przy czym łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 18 nie może być niższa niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje 

Certyfikaty serii 18 w  terminie do dnia 20 marca 2022 roku.” 

 

 

 

 
 
 
Zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie Statutu Funduszu. 

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


