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OGŁOSZENIE  
z dnia 21 maja 2018 roku   

o zmianach statutu  
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje 
o dokonaniu zmian statutu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty („Fundusz”), które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 maja 2018 roku o 
następującej treści: 

 
1) W art. 20 ust. 1 po pkt 5) statutu Funduszu, dodaje się nowy pkt 6) w następującym 

brzmieniu: 
„6) otrzymania świadczenia dodatkowego zgodnie z art. 20a Statutu“ 
 

2) Po art. 20 statutu Funduszu, dodaje się nowy art. 20a statutu Funduszu w następującym 
brzmieniu: 

„Artykuł 20a 
Świadczenie dodatkowe 
1. Możliwość zawarcia umowy o świadczenia dodatkowe dotyczy Uczestników, którzy  posiadają 
Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej Wartości Aktywów Netto przypadającej na te Certyfikaty nie niższej 
niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych. 
2. Przy określaniu wysokości świadczenia dodatkowego mogą być brane pod uwagę w szczególności 
takie czynniki jak czas inwestycji, zainwestowana kwota oraz wpływ wysokości wynegocjowanej z 
podmiotem, który objął Certyfikaty stawki świadczenia dodatkowego wypłacanego przez Towarzystwo 
na wielkość przychodów Towarzystwa osiąganych z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.  
3.Warunkiem otrzymania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, świadczenia dodatkowego jest: 
1) zawarcie umowy o świadczenia dodatkowe,   
2) utrzymywanie przez Uczestnika Funduszu Certyfikatów Inwestycyjnych, których średnia wartość w 
okresie rozliczeniowym jest nie mniejsza niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych, 
3) przedstawienie Towarzystwu określonego w umowie o świadczenie dodatkowe dokumentu, który 
będzie potwierdzał stan posiadania Certyfikatów w ilości nie niższej niż określona zgodnie z ust. 1 i pkt 
2 powyżej. 
4. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane i wypłacane przez Towarzystwo 
wyłącznie ze środków otrzymanych przez Towarzystwo z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 
Funduszem, w sposób i terminach określonych w umowie o świadczenie dodatkowe.  
5. Jeżeli  z  obowiązujących  przepisów  prawa  wynika,  że  Fundusz lub Towarzystwo  jest  płatnikiem  
podatku  obciążającego  Uczestnika  Funduszu  z  tytułu  realizacji  świadczenia  dodatkowego  to  kwota  
świadczenia  jest  pomniejszana  o  kwotę  podatku odprowadzonego przez Fundusz w imieniu tego 
Uczestnika. 
6. Umowa o świadczenia dodatkowe określa sposób obliczenia, wysokość, terminy i szczegółowe 
warunki wypłaty świadczenia dodatkowego na rzecz podmiotu, o których mowa w ust. 1.” 
 

  
W pozostałym zakresie statut pozostaje bez zmian. 

 


