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Warszawa, dnia 30 grudnia 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 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: 
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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 (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 
826, ze zm.), która składa bądź zamierza złożyć zapis na Certyfikaty 
Inwestycyjne. 

KDPW Oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
KNF, Komisja Oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 
Firma Inwestycyjna Oznacza firmę inwestycyjną wykonującą czynności oferowania Certyfikatów,  

tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Prospekt  Oznacza prospekt Certyfikatów Funduszu sporządzony zgodnie  

z przepisami Ustawy o ofercie oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który 
ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 
2003/71/WE. 

Niewystandaryzowane 
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 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. 

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. 
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  
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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)  W całej treści statutu Funduszu wyraz „Oferujący” zastępuje się wyrazem „Firma Inwestycyjna”. 

 

3)  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 12 
stycznia 2021 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 12 
stycznia 2021 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 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 12 
stycznia 2021 roku. 
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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 12 
stycznia 2021 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 12 
stycznia 2021 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 12 
stycznia 2021 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 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 12 
stycznia 2021 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 
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niż 100.000 (sto tysięcy) złotych. Fundusz zaoferuje Certyfikaty serii 14 w  terminie do dnia 12 
stycznia 2021 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 12 
stycznia  2021 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 12 
stycznia 2021 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 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 12 
stycznia 2021 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 12 
stycznia 2021 roku. 
 
 
 

Powyższe zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie. 


