
 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 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. 

 

 

Strona 1 z 14 
 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 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)  Artykuł 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 

 

Art. 2 
Definicje i skróty 

 

Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znacznie: 
Aktywa 

Funduszu, 

Aktywa 

Oznacza mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, w tym  

z tytułu wpłat Uczestnika, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 

Aktywa Płynne Oznacza mienie Funduszu obejmujące depozyty bankowe, waluty, 

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub 

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego, 

Aktywny Rynek Oznacza rynek spełniający łącznie następujące kryteria: 

1) instrumenty, będące przedmiotem obrotu są jednorodne,  

2) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy 

i sprzedawcy,  

3) ceny są podawane do publicznej wiadomości. 

Certyfikat 

Inwestycyjny, 

Certyfikat 

Oznacza emitowane przez Fundusz papiery wartościowe na okaziciela, 

nieposiadające formy dokumentu, reprezentujące określone Statutem 

prawa majątkowe Uczestników, w szczególności prawo do udziału  

w Aktywach Funduszu i inne prawa związane z uczestnictwem w Funduszu.  

Depozytariusz Oznacza Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 

Dłużne Papiery 

Wartościowe 

Oznacza zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie 
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prawa polskiego lub obcego, w tym w szczególności obligacje, listy 

zastawne i certyfikaty depozytowe. 

Dyspozycja 

Deponowania 

Oznacza dyspozycję składaną jednocześnie z zapisem na Certyfikaty,  

na podstawie której przydzielone przez Fundusz Certyfikaty zostaną 

zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub Uczestnika 

albo na odpowiednim rachunku zbiorczym. 

Dzień Roboczy Oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

Dzień Giełdowy 

 

Oznacza dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

Dzień Wyceny Oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat 

Inwestycyjny, przypadający: 

1) na Dzień Giełdowy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych 

Funduszu, 

2) na Dzień Giełdowy przypadający na 20 dzień każdego miesiąca 

kalendarzowego, lub gdy w danym miesiącu 20 dzień nie jest 

Dniem Giełdowym to na najbliższy Dzień Giełdowy przypadający 

po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego, 

3) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów  

na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji Funduszu, 

4) na 7 (siódmy) Dzień Giełdowy poprzedzający dzień rozpoczęcia 

likwidacji Funduszu, 

5) na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu, 

6) na Dzień Wykupu. 

Dzień Wykupu Oznacza Dzień Wykupu wskazany w art. 26 ust. 1 pkt 2). 

Fundusz Oznacza Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty. 

GPW Oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Instrumenty 

Pochodne 

Oznaczają instrumenty pochodne w rozumieniu Ustawy. 

Instrumenty 

Rynku 

Pieniężnego 

Oznaczają instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy, w tym 

bony skarbowe. 

Inwestor Oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej – rezydent lub nierezydent  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe która 
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składa bądź zamierza złożyć zapis na Certyfikaty Inwestycyjne. 

KDPW Oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

KNF, Komisja Oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 

Oferujący Oznacza firmę inwestycyjną wykonującą czynności oferowania 

Certyfikatów, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Prospekt 

emisyjny, 

Prospekt 

Oznacza prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu sporządzony zgodnie  

z przepisami Ustawy o ofercie oraz rozporządzenia Komisji (WE)  

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji 

zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, 

zamieszczania informacji przez odwołania, publikacji prospektu 

emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze 

reklamowym. 

Niewystandaryzo

wane 

Instrumenty 

Pochodne 

Oznacza Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza 

rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 

negocjacji między stronami. 

Rada Inwestorów 

Rejestr Funduszy 

Inwestycyjnych 

Oznacza organ Funduszu działający na podstawie Ustawy i Statutu. 

Oznacza jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy 

inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

Rejestr Sponsora 

Emisji 

Oznacza komputerową ewidencję osób, które nabyły Certyfikaty Funduszu 

w obrocie pierwotnym i nie złożyły Dyspozycji Deponowania na rachunku 

papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. 

Rozporządzenie 

231/2013 

Oznacza rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia  

19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni 

finansowej, przejrzystości i nadzoru. 

Rozporządzenie 

w sprawie 

instrumentów 

pochodnych 

Oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku  

w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, 

których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa 

majątkowe. 

Skreślone Skreślone. 

Sponsor Emisji Oznacza firmę inwestycyjną będącą bezpośrednim uczestnikiem KDPW,  

z którą Towarzystwo lub Fundusz zawarło umowę o prowadzenie Rejestru 

Sponsora Emisji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Statut Oznacza niniejszy Statut. 
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Towarzystwo Oznacza Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

z siedzibą w Warszawie.  

Uczestnik Oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada co najmniej jeden 

Certyfikat Inwestycyjny.  

Ustawa Oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych  

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  

Ustawa o ofercie 

 

 

Ustawa o obrocie 

Oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych  

Oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi  

Wartość 

Aktywów Netto 

Funduszu, WAN  

Oznacza wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania 

Funduszu w Dniu Wyceny.  

Wartość 

Aktywów Netto 

Funduszu na 

Certyfikat 

Inwestycyjny  

Oznacza wartość Certyfikatu Inwestycyjnego obliczoną jako Wartość 

Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzieloną przez liczbę 

wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów 

Inwestycyjnych w Dniu Wyceny.  

Wynagrodzenie 

Towarzystwa 

 

Oznacza wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie 

Funduszu. 

 

 

2)  Artykuł 13 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 1. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe. Szczegółowe postanowienia, w tym ograniczenia  

w powyższym zakresie reguluje Prospekt. 

 

3)  Artykuł 18 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

1. Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy 

Inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi  

z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW.  

W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony 

w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie.  
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4)  Artykuł 21 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

Art. 21 
Informacje dotyczące celu inwestycyjnego Funduszu i kategorii lokat Funduszu, Zasady dywersyfikacji 

lokat Funduszu. 
 

 

1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości 

lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

2. Fundusz jest funduszem typu dłużnego, który będzie inwestował głównie w Dłużne Papiery 

Wartościowe, wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz będzie nabywał 

Dłużne Papiery Wartościowe: 

1) emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią, 

2) emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD inne niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, państwo nienależące do OECD, lub międzynarodową instytucję 

finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie 

Unii Europejskiej.  

3. Aktywa Funduszu będą lokowane w: 

1) Dłużne Papiery Wartościowe, 

2) akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne lub prawa poboru akcji, przy zastrzeżeniu że ich 

objęcie lub nabycie następuje wyłącznie w wyniku wykonywania praw przysługujących z posiadanych 

przez Fundusz obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub w wyniku 

zamiany na akcje wierzytelności Funduszu wynikających: z posiadanych przez Fundusz Dłużnych 

Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego, lub wobec dłużników Funduszu  

z tytułu udzielonych przez Fundusz pożyczek pieniężnych, 

3) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 

4) skreślony 

5) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

których polityka inwestycyjna przewiduje odzwierciedlanie składu indeksów Dłużnych Papierów 

Wartościowych, w tym funduszy typu „exchange-traded fund”, lub dokonywanie lokat w Dłużne 

Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego lub udzielanie pożyczek przedsiębiorcom– 

co najmniej na poziomie 50 (pięćdziesiąt) % wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych lub 

instytucji wspólnego inwestowania, 

6) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
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7) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

8) waluty, 

- pod warunkiem, że są zbywalne (nie dotyczy jednostek uczestnictwa), oraz 

9)  depozyty bankowe. 

4. Fundusz dokonując lokat Aktywów Funduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji 

lokat: 

1) nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) % wartości Aktywów Funduszu i nie więcej niż 100 (sto) % wartości 

Aktywów Funduszu stanowić będą Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa 

oraz pożyczki pieniężne, o których mowa w art. 23 udzielane przedsiębiorcom ; 

2) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 2) stanowić będą nie więcej niż 10 (dziesięć) % wartości 

Aktywów Funduszu, 

3) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 3) stanowić będą nie więcej niż 20 (dwadzieścia) % 

wartości Aktywów Funduszu, 

4) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 5) stanowić będą nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % 

wartości Aktywów Funduszu, 

5) skreślony 

6) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 6) stanowić będą nie więcej niż 20 (dwadzieścia) % 

wartości Aktywów Funduszu, 

7) skreślony 

8) skreślony 

9) skreślony  

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 

przez jeden podmiot oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 

20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu. 

6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie 

Unii Europejskiej, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których 

członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw należących do OECD. 

7. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż  

25 (dwadzieścia pięć) % wartości Aktywów Funduszu. 

8. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą 

stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów 

przechowywanych przez Depozytariusza. 

9. Waluta obca jednego państwa lub Euro nie może stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości 

Aktywów Funduszu. 

10. Fundusz może inwestować nie więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu w jednostki 

uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły 
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uczestnictwa emitowane przez jedną instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę  

za granicą.  

11. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, których polityka inwestycyjna przewiduje 

dokonywanie lokat w Dłużne Papiery Wartościowe lub udzielanie pożyczek przedsiębiorcom  

co najmniej na poziomie 50 (pięćdziesiąt) % wartości aktywów tych funduszy; możliwość ta nie 

dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy oraz certyfikatów 

inwestycyjnych w ramach pierwszej emisji tych certyfikatów.  

11a. Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez 

Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości aktywów Funduszu. 

Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać Funduszu kosztami związanymi  

z lokowaniem aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne innych 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. 

12.Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach 

kredytowych pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75 (siedemdziesięciu 

pięciu) % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

13.Skreślony. 

 

5)  Artykuł 22 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
Art. 22 

Informacje dotyczące inwestycji w Instrumenty Pochodne w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 
Pochodne 

 
 
 

1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na warunkach określonych w Rozporządzeniu  

w sprawie instrumentów pochodnych, pod warunkiem że: 

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,  

są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

każdym innym kraju, z zastrzeżeniem ust. 2; oraz  

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub 

ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 

a)  kursów walut w związku z lokatami dokonywanymi przez Fundusz, 

b)  wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, Dłużne Papiery Wartościowe  

i    Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 

zobowiązań Funduszu, 

c) premii za ryzyko kredytowe poszczególnych emitentów („Credit Default Swaps”); 

3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu; 
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4) instrumentem bazowym Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych będą: waluty, indeksy walutowe, stopy procentowe, Dłużne Papiery Wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego; 

5)  dokonując lokaty w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne  

w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Fundusz może zawierać umowy  

w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:  

a)  suma kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych jest mniejsza w porównaniu z kosztami otwarcia 

 analogicznej pozycji w instrumencie bazowym, 

b)  cena nabycia lub zbycia Instrumentu Pochodnego jest odpowiednio korzystniejsza niż  

ma to miejsce w przypadku ceny nabycia instrumentu bazowego, 

c)  płynność Instrumentu Pochodnego jest większa niż w przypadku instrumentu bazowego,  

d)  krótszego czasu niezbędnego do realizacji zamierzonej strategii inwestycyjnej; 

6)  dokonując lokaty w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

Fundusz kieruje się kryteriami wymienionymi w art. 24 ust. 2 pkt 9), z uwzględnieniem specyfiki 

danego Instrumentu Pochodnego, a w przypadku lokat w Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym także kryterium podnoszenia stopy zwrotu Funduszu. 

2. Fundusz może inwestować w następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, w celu innym niż ograniczenie ryzyka 

inwestycyjnego:  

1) kontrakty terminowe; 

2) opcje; 

3) transakcje wymiany.  

3.  Z lokatami w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, związane 

są następujące rodzaje ryzyk: 

1) ryzyko rynkowe Instrumentu Pochodnego (w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu 

Pochodnego), związane z niekorzystnymi zmianami ceny, kursu lub wartości Instrumentu 

Pochodnego, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa kwotę zaangażowania  

w Instrumencie Pochodnym oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych;  

2)  ryzyko dźwigni finansowej, związane z mechanizmem dźwigni finansowej mogącym powodować 

zwielokrotnienie zysków lub strat z inwestycji, w tym z możliwością poniesienia przez Fundusz strat 

przewyższających wniesiony depozyt zabezpieczający, mierzone jako wartość pozycji w bazie 

Instrumentów Pochodnych lub praw majątkowych w sposób określony w Rozporządzeniu 231/2013 

oraz uwzględniane przy stosowaniu limitów inwestycyjnych; 

3)  ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień  

w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne (w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne), którego pomiar dokonywany jest w procesie 

bieżącego i okresowego monitoringu; 
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4)  ryzyko kontrahenta - ryzyko wynikające z możliwości niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez 

kontrahenta, z którym Fundusz będzie zawierał umowy, których przedmiotem  

są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, przy czym wartość ryzyka kontrahenta stanowi 

wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, 

których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 

5) ryzyko płynności – ryzyko płynności wiąże się głównie z faktem, że Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu nie są przedmiotem obrotu na 

Aktywnym Rynku. Ryzyko płynności może również wystąpić w odniesieniu do Instrumentów 

Pochodnych, niebędących Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, będących 

przedmiotem obrotu na Aktywnym Rynku wynikające z niskiego wolumenu obrotu na danym 

składniku lokat. Fundusz ma jednak możliwość neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego 

instrumentu stanowiącego bazę dla Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego poprzez 

zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju. Ryzyko płynności może się 

również objawiać brakiem możliwości, w odpowiednio krótkim czasie, zamknięcia pozycji  

w Instrumentach Pochodnych (w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych) bez 

znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu. W celu pomiaru tego ryzyka 

Fundusz monitoruje średnią dzienną wartość obrotu dla Instrumentów Pochodnych będących 

przedmiotem obrotu na Aktywnym Rynku, a w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych ryzyko płynności będzie oceniane na podstawie analizy umów mających za przedmiot 

te instrumenty, w zakresie możliwości realizacji transakcji zamykającej przed terminem realizacji 

transakcji, wskazanym w umowie dotyczącej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego; 

6) ryzyko operacyjne związane z możliwością wystąpienia nieprawidłowości dotyczących zasobów 

ludzkich (w tym tzw. błędów ludzkich) lub zawodnością systemów informatycznych, procesów 

wewnętrznych, w tym systemów kontrolnych kontrahentów oraz Towarzystwa, przy czym w celu 

pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego 

ryzyka. 

4. Do transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, stosuje się przepisy Rozporządzenia w sprawie instrumentów pochodnych. 

W szczególności, w przypadku transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, Fundusz obowiązany jest ustalać wartość ryzyka kontrahenta, na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu w sprawie instrumentów pochodnych. 

5.  skreślony. 

6.  skreślony.  

7. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczenie ekspozycji AFI zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia 231/2013. 

8. Określone przez eskpozycję AFI Funduszu maksymalne zaangażowanie w Instrumenty Pochodne,  

w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody 
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zaangażowania nie może w żadnym momencie przekraczać 400% Wartości Aktywów Netto 

Funduszu. 

9. skreślony. 

10. skreślony. 

11. skreślony. 

12. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży w rozumieniu Ustawy.  

 

6)  Artykuł 23 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

Art. 23 
Pożyczki i zabezpieczenia 

 

 

1. Fundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe, pod warunkiem,  

że łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego 

emitenta stanowiących lokaty Funduszu nie może przekroczyć limitów ustawowych określonych  

w art. 145 ust. 3 i 4 Ustawy. 

2. Fundusz nie może udzielać poręczeń ani gwarancji. 

3. Fundusz, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu, może udzielać pożyczek pieniężnych  

do wysokości 50 (pięćdziesięciu) % wartości Aktywów Funduszu. Wysokość pożyczki udzielonej jednemu 

podmiotowi nie może przekroczyć 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może 

udzielić pożyczki jeżeli spełnione zostaną poniższe przesłanki: 

1)  Fundusz dokona badania zdolności pożyczkobiorcy w zakresie zdolności do obsługi i spłaty zobowiązań 

i uzna je za wystarczające;  

2)  pożyczkobiorca umożliwi Funduszowi podejmowanie czynności związanych z bieżącą oceną sytuacji 

finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki; 

3)  pożyczkobiorca będzie zobowiązany do wykorzystania pożyczki wyłącznie w celu określonym  

w umowie pożyczki; 

4)  pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno ze wskazanych przez Fundusz 

zabezpieczeń: 

a)   hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, 

b) zastaw lub zastaw rejestrowy, 

c)  zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych, 

d) cesję wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, 

e) przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, w przypadku gdy prawa majątkowe 

będące przedmiotem przewłaszczenia stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii lokat 

Funduszu, ,  

f)  gwarancję lub poręczenie osoby trzeciej, 
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g)  weksel, 

h) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 

i) blokadę papierów wartościowych. 

4. Łączna wartość zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 4 będzie nie niższa niż 100 (sto) % wartości 

pożyczki pieniężnej udzielanej przez Fundusz. 

5. W umowie pożyczki pieniężnej Fundusz określi każdorazowo wysokość oprocentowania i warunki 

spłaty pożyczki, w szczególności:  

1)  harmonogram spłat, przy czym jeżeli szczególne okoliczności za tym nie przemawiają, termin spłaty 

pożyczki nie będzie dłuższy niż 48 miesięcy; 

2) wysokość rat lub sposób ich ustalenia. 

 

7)  Artykuł 24 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Art. 24 

Kryteria doboru lokat 

 

1. Podstawowym kryterium doboru do portfela jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy 

jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem związanym z niewypłacalnością emitentów Dłużnych Papierów 

Wartościowych oraz ryzykiem rynkowym poszczególnych lokat.  

2. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat są: 
1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa  

w art. 21 ust. 3 pkt 2): 

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, 

b) ryzyko działalności emitenta, 

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego; 

ocena kryteriów doboru lokat, wskazanych powyżej jest dokonywana przez Fundusz na etapie 

poprzedzającym realizację praw wynikających z posiadanych przez Fundusz obligacji zamiennych na 

akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub zamiany wierzytelności przysługujących Funduszowi 

wobec emitentów emitujących dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego na akcje; 

2) dla Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa: 

a) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem 

wartościowym, 

b) analiza ryzyka kredytowego emitenta,  

c) dostępne zabezpieczenia związane z danym papierem wartościowym,  

d) płynność danego papieru wartościowego, 

e) skreślony 

f) skreślony 
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g) skreślony 

h) skreślony 

i) w przypadku obligacji zamiennych – zastosowanie będą miały również kryteria doboru lokat określone 

w pkt 1) powyżej oraz warunki zamiany obligacji na akcje, 

j) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, 

k) ryzyko działalności emitenta; 

3) dla Dłużnych Papierów Wartościowych, innych niż wskazane w pkt 2): 

a) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem 

wartościowym, 

b) analiza ryzyka kredytowego emitenta,  

c) dostępne zabezpieczenia związane z danym papierem wartościowym,  

d) płynność danego papieru wartościowego, 

e) skreślony  

f) skreślony 

g) skreślony 

h) skreślony 

i) ponadto w przypadku obligacji zamiennych – zastosowanie będą miały również kryteria doboru lokat 

określone w pkt 1) powyżej oraz warunki zamiany obligacji na akcje; 

4) dla Instrumentów Rynku Pieniężnego, innych niż instrumenty wskazane w pkt 2) – 3): 

a) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym Instrumentem 

Rynku Pieniężnego, 

b) analiza ryzyka kredytowego emitenta,  

c) dostępne zabezpieczenia związane z danym Instrumentem Rynku Pieniężnego,  

d) płynność danego Instrumentu Rynku Pieniężnego, 

e) analiza trendów makroekonomicznych w kraju będącym siedzibą emitenta,  

f) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, 

g) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, 

h) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego; 

5) dla wierzytelności, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3): 

a) ryzyko niewypłacalności dłużnika,  

b) możliwości wdrożenia działań restrukturyzacyjnych skutkujących obniżeniem ryzyka 

niewypłacalności dłużnika,  

c) zabezpieczenia związane z daną wierzytelnością; 

6) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa: 

a) możliwość realizacji celu inwestycyjnego Funduszu 

b) możliwość dywersyfikacji lokat Funduszu, 

c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji 

wspólnego inwestowania do wymogów określonych w tym zakresie w art. 21 ust. 4 pkt 4) i 5). 



 

Strona 13 z 14 
 

7) dla walut:  

a) zapewnienie płynności lokowanych środków, 

b) możliwość ograniczenia ryzyka walutowego; 

c) prognozowane zmiany kursów waluty obcej względem złotego; 

8) dla depozytów: 

a) oprocentowanie depozytów, 

b) analiza trendów makroekonomicznych, 

c) wiarygodność banku; 

9) dla Instrumentów Pochodnych: 

a) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną 

obowiązującą dla Funduszu, 

b) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną 

zmianą wartości instrumentu bazowego,  

c) płynność, rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym znacznie 

przewyższającego wielkość transakcji, przy zastrzeżeniu że kryterium to nie ma zastosowania  

w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

d) dostępność, przy zastrzeżeniu że kryterium to nie ma zastosowania w przypadku 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

e) możliwość zawarcia transakcji przeciwstawnej lub równoważącej w przypadku 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych. 

 

8)  Artykuł 34 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące: 

4). Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu; przy czym Towarzystwo ma prawo podjąć 

taką decyzję wyłącznie w przypadkach, gdy: 

a) w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu 

w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty 2 500 

000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, 

b) koszty zarządzania Funduszem w okresie co najmniej 3 (trzech) następujących po sobie miesięcy 

działalności Funduszu, po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego zarejestrowania w Rejestrze 

Funduszy Inwestycyjnych, przewyższą przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie;- 

c) w którymkolwiek Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej 50 000 000,00 

(pięćdziesiąt milionów) złotych oraz suma żądań wykupu otrzymanych przez Fundusz, których realizacja 

przypada na ten Dzień Wyceny będzie stanowiła ilość równą lub większą niż 20 (dwadzieścia) % 

wyemitowanych i niewykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych; 

 

9)  Artykuł 35 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące: 
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6. Fundusz podlega obowiązkom informacyjnym na podstawie i w sposób określony w Ustawie, Ustawie 

o ofercie, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisach 

wykonawczych do tych ustaw. Na zasadach określonych w tych ustawach Fundusz podaje do publicznej 

wiadomości informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o obrocie oraz informacje bieżące  

i okresowe w rozumieniu Ustawy o ofercie. Informacje te przekazywane są do Komisji, GPW oraz 

udostępniane do publicznej wiadomości. 

  

 

Powyższe zmiany Statutu Funduszu w zakresie punktów 3 oraz 8-9, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Zmiany Statutu Funduszu w zakresie punktów 2 oraz 4-7, wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od 

ich ogłoszenia. 

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie. 


