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  STATUT 

NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 
(tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) 

 
 

Rozdział I 

Wstęp 

Artykuł 1 

Postanowienia ogólne 

1. Fundusz (zwany dalej „Funduszem”) jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu „FIZ”. 

2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, utworzonym i działającym na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (t.j. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz w niniejszym statucie (zwanym dalej „Statutem”), 
nadanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy 
Rondzie ONZ 1 (zwaną dalej „Towarzystwem”). 

3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa, określone w ust. 2. 
4. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 
5. Fundusz emituje wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone 

do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. 
 

Artykuł 2 

Definicje i skróty 

Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie: 
1) Aktywa Funduszu lub Aktywa – mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki 

pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 
2) Aktywa Płynne – wchodzące w skład Aktywów Funduszu i nie będące przedmiotem zastawu środki pieniężne,  

lub depozyty; 
3) Baza Instrumentów Pochodnych – Instrumenty Bazowe w liczbie przypadającej na Instrumenty Pochodne 

będące przedmiotem lokat dokonywanych przez Fundusz; 
4) Certyfikaty – certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz stanowiące niepodzielne papiery wartościowe 

reprezentujące jednakowe prawa majątkowe; 
5) CSS – Luksemburska Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 

w Luksemburgu; 
6) Depozytariusz – bank, o którym mowa w art. 6, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu, pełniący obowiązki 

depozytariusza zgodnie z Ustawą; 
7) Dystrybutor - firma inwestycyjna lub bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 

Ustawy o obrocie, uprawniony do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, 
z którym Towarzystwo lub Fundusz zawarł umowę uprawniającą ten podmiot do pośrednictwa w 
przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Funduszu; 

8) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
9) Dzień Wyceny – dzień, na który dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto 

oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat; dniem tym jest: 
a) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po rejestracji Funduszu, 
b) ostatni Dzień Roboczy każdego tygodnia, 
c) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, 
d) dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji, 
e) dzień podziału Certyfikatów, 
f) dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu; 

10) Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, przypadający na ostatni Dzień 
Roboczy, o którym mowa w pkt 9) lit. b) w każdym kwartale danego roku kalendarzowego; 

11) Dzień Wypłaty – dzień, w którym Fundusz dokonuje wypłaty przychodów ze zbycia lokat na zasadach 
określonych w art. 37; 

12) Dyrektywa 2009/65/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. U. UE seria L Nr 302, 
poz. 32);  

13) Ewidencja Uczestników – ewidencja informacji o Uczestnikach, zawierająca dane ich identyfikujące oraz dane 
o posiadanych przez Uczestników Certyfikatach; 

14) Instrumenty Bazowe – Waluty Obce lub stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny 
Instrumentu Pochodnego; 

15) Instrumenty Rynku Pieniężnego – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu art. 2 pkt 21) Ustawy; 
16) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego;  
17) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne lub NWP – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem 

obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 
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18) Papiery Wartościowe – papiery wartościowe w rozumieniu art. 2 pkt 34) Ustawy; 
19) Opłata Dystrybucyjna – opłata manipulacyjna pobierana na rzecz Towarzystwa przy zapisach na Certyfikaty  w 

ramach przeprowadzanej emisji Certyfikatów; 
20) Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 
poz. 1859); 

21) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych 
prowadzony przez Sąd Rejestrowy; 

22) Sąd Rejestrowy – Sąd Okręgowy w Warszawie; 
23) UCI – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania (Undertaking for Collective Investment);  
24) UCITS – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu 

Dyrektywy 2009/65/WE; 
25) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

(jednakże posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), wskazana w 
Ewidencji Uczestników jako posiadacz Certyfikatów; 

26) Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 94 ze zm.); 

27) Waluta Obca – euro oraz waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska; 
28) Wartość Aktywów Netto – różnica wartości Aktywów Funduszu i wartości zobowiązań Funduszu; 
29) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat – wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny przypadających na 

Certyfikaty podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów; 
30) Warunki Emisji – dokument określający warunki emisji Certyfikatów danej serii i emisji; 
31) Wymagana Wpłata – wpłata na Certyfikaty wymagana do pełnego opłacenia zapisu na Certyfikaty, to jest 

o wartości równej wartości iloczynu liczby Certyfikatów objętych zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu, 
powiększona o wartość Opłaty Dystrybucyjnej, w przypadku, gdy opłata ta jest pobierana przez Towarzystwo; 

32) Zgromadzenie Inwestorów – organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu. 
 

Rozdział II 

Organy Funduszu 

Artykuł 3 

Organy Funduszu 

Organami Funduszu są: Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów. 
 

Artykuł 4 

Towarzystwo 

1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami 
trzecimi. 

2. Towarzystwo działa w interesie Uczestników zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz niniejszego Statutu. 
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważniony jest Prezes Zarządu Towarzystwa 

jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu Towarzystwa działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu 
Towarzystwa działający łącznie z prokurentem Towarzystwa. 

4. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem 
spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Artykuł 5 

Zgromadzenie Inwestorów 

1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 
2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed 

dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. 
Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim 
przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podpisem 
poświadczonym notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa. Pełnomocnictwa dołącza się 
do księgi protokołów Zgromadzenia Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów 
powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności. 

3. Każdy Certyfikat daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. 
4. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w lokalu Towarzystwa w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 lub w innym 

miejscu w Warszawie. 
5. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 

internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl, co najmniej na 21 dni przed dniem 
Zgromadzenia Inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 7. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno 
zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.  
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6. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia 
Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa. Jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła 
Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, Sąd Rejestrowy może upoważnić do 
zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt Towarzystwa, Uczestników występujących z tym żądaniem. 

7. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia 
Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy reprezentujący wszystkie Certyfikaty i 
żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych 
spraw do porządku obrad, oraz gdy Uczestnicy reprezentujący wszystkie Certyfikaty zgłosili Towarzystwu 
zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów nie później niż w dniu jego odbycia. 

8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli obecni 
są Uczestnicy reprezentujący wszystkie Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały 
w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym 
mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 

9. Towarzystwo blokuje w Ewidencji Uczestników Certyfikaty Uczestnika, który zgłosił Towarzystwu zamiar 
udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów. 

10. Zgody Zgromadzenia Inwestorów wymaga: 
1) emisja nowych Certyfikatów; 
2) zmiana Depozytariusza; 
3) przekształcenie Certyfikatów imiennych w Certyfikaty na okaziciela; 
4) zmiana Statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy. 

11. Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów nawet, gdy dotyczą lokat, których wartość 
przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu. 

12. Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu. Zarząd 
Towarzystwa zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie obejmował 
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 
dany rok obrotowy, na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia tego roku 
obrotowego.  

13. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu 
jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 
ogólnej liczby Certyfikatów. 

14. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem 
ust. 13 i 15. 

15. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 10 pkt 3) i 4) jest podjęta, jeżeli głosy odpowiednio za 
przekształceniem Certyfikatów lub dokonaniem zmiany Statutu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co 
najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 

16. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Uchwały Zgromadzania Inwestorów 
protokołuje upoważniony pracownik Towarzystwa albo notariusz. 

 

Rozdział III 
Depozytariusz 

Artykuł 6 

Depozytariusz 

1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru 
Aktywów Funduszu jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34. 

2. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie, niezależnie od Towarzystwa i w interesie 
Uczestników Funduszu. 

3. Na polecenie Funduszu Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące przechowywania Aktywów Funduszu 
również z bankami krajowymi, instytucjami kredytowymi lub bankami zagranicznymi. 

 

Rozdział IV 

Sposób zbierania wpłat do Funduszu 

Artykuł 7 

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

nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań 
we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku – Prawo 
dewizowe (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 826 ze. zm.), które otrzymają propozycję nabycia Certyfikatów z 
zastrzeżeniem ust. 3 

2. Osoby fizyczne mogą złożyć zapis na Certyfikaty, o ile zapis ten będzie obejmował Certyfikaty o wartości nie 
mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 

3. Fundusz nie jest przeznaczony dla rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – US Persons w 
rozumieniu Securities Act of 1933. 
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Artykuł 8 

Emisja Certyfikatów serii A pierwszej emisji 

1. Do utworzenia Funduszu wymagane jest zebranie wpłat na łączną kwotę wynoszącą co najmniej 5.000.000,00 
złotych. 

2. Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji. 
3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji będzie łącznie nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 

500.000 Certyfikatów serii A pierwszej emisji. 
4. Propozycje nabycia Certyfikatów serii A pierwszej emisji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 podmiotów 

uprawnionych do zapisywania się na Certyfikaty, bez pośrednictwa środków masowego przekazu. 
5. Cena emisyjna Certyfikatu serii A pierwszej emisji wynosi 1.000,00 złotych i jest taka sama dla wszystkich 

Certyfikatów objętych zapisami. 
6. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A pierwszej emisji wyniesie nie mniej niż 

5.000.000,00 złotych i nie więcej niż 500.000.000,00 złotych. 
7. Z tytułu zapisów na Certyfikaty, Towarzystwo może pobierać Opłatę Dystrybucyjną, której wysokość nie może 

przekraczać 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat. Opłata Dystrybucyjna nie 
obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany przepisów podatkowych, Opłata Dystrybucyjna 
zostanie podwyższona o wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

 
Artykuł 9 

Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji 

1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu 11 
czerwca 2014 r. i nie później niż w dniu 18 lipca 2014 r. 

2. Zapisy na Certyfikaty serii A pierwszej emisji będą przyjmowane przez 38 dni, z zastrzeżeniem, że nie później 
niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, przy czym 
okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres  2 miesięcy wliczając w to 
okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

 

Artykuł 10 

Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji 

1. Zapisy na Certyfikaty serii A pierwszej emisji będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo lub 
Dystrybutora, w  lokalu Towarzystwa w Warszawie przy Rondzie ONZ, lub w innym miejscu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych szczegółowo w Warunkach Emisji. 

2. Podmiot zapisujący się na Certyfikaty serii A pierwszej emisji powinien złożyć w miejscu dokonywania zapisu 
lub doręczyć Towarzystwu w terminie składania zapisów przesłany listownie lub przesyłką kurierską, 
wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji zawierający 
w szczególności oświadczenie tego podmiotu, w którym stwierdza, że:   
1) zapoznał się z treścią Warunków Emisji oraz zaakceptował treść Statutu; 
2) zobowiązuje się do dokonania na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez 

Depozytariusza wpłaty środków pieniężnych o wartości równej wartości Wymaganej Wpłaty nie później 
niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji; 

3) wyraża zgodę na nieprzydzielenie Certyfikatów serii A pierwszej emisji, zgodnie z art. 14; 
4) dobrowolnie przekazuje dane osobowe zawarte w formularzu oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie 

w celach określonych w formularzu. 
3. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na 

Certyfikaty serii A pierwszej emisji ponosi podmiot zapisujący się. 
4. Dla ważności zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji wymagane jest złożenie właściwie i w pełni 

wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty 
serii A pierwszej emisji, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 12. 

5. Zapis na Certyfikaty serii A pierwszej emisji może obejmować nie mniej niż 200 Certyfikatów serii A pierwszej 
emisji i nie więcej niż liczbę Certyfikatów serii A pierwszej emisji wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów, 
w odpowiedzi na którą zapis ten jest składany. Zapis obejmujący większą liczbę Certyfikatów, niż liczba 
Certyfikatów wskazana w propozycji nabycia Certyfikatów serii A pierwszej emisji, w odpowiedzi na którą zapis 
ten jest składany, będzie uznany za zapis obejmujący liczbę Certyfikatów wskazaną w tej propozycji. 

6. Zapis na Certyfikaty serii A pierwszej emisji jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać 
jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże podmiot zapisujący się na Certyfikaty serii A pierwszej emisji od dnia 
dokonania zapisu do dnia przydziału Certyfikatów serii A pierwszej emisji przez Towarzystwo, przy czym 
podmiot zapisujący się przestaje być związany zapisem w przypadku, gdy: 
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1) emisja Certyfikatów serii A pierwszej emisji nie doszła do skutku w wyniku niezebrania w okresie 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji wpłat na co najmniej 5.000 Certyfikatów 
serii A pierwszej emisji; 

2) postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało 
się prawomocne; 

3) upłynęły 3 (trzy) miesiące od zakończenia terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej 
emisji, a Towarzystwo pomimo zebrania ważnych wpłat w wysokości określonej w art. 8 ust. 1 nie złożyło 
wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.  

 
Artykuł 11 

Pełnomocnictwo do dokonania zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji 

1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji mogą być wykonywane 
osobiście lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należą w szczególności: 
1) złożenie zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji; 
2) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych; 
3) odbiór potwierdzenia dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A pierwszej emisji; 
4) odbiór zaświadczenia o zapisaniu Certyfikatów serii A pierwszej emisji w Ewidencji Uczestników. 

2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 5, pełnomocnictwo winno być udzielone w języku polskim, w formie pisemnej, z podpisem 

poświadczonym notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora. 
4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą pełnomocnictw udzielanych podmiotom prowadzącym działalność polegającą 

na zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 
5. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego lub odwoływanego przez podmioty mające siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielane według przepisów prawa innego niż 
polskie, treść dokumentu powinna zostać poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez 
polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, o ile umowy z danym krajem lub obowiązujące 
przepisy prawa nie znoszą tego obowiązku. Na żądanie Towarzystwa lub Dystrybutora, pełnomocnictwo 
udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dla 
określenia skuteczności ustanowienia pełnomocnictwa lub prokury stosuje się przepisy prawa obowiązujące w 
miejscu siedziby lub zamieszkania mocodawcy. 

 
Artykuł 12 

Zasady dokonywania wpłat na Certyfikaty serii A pierwszej emisji 

1. Wpłata na Certyfikaty serii A pierwszej emisji może zostać dokonana wyłącznie w środkach pieniężnych w 
walucie polskiej. 

2. Wartość dokonanej wpłaty powinna być równa wartości Wymaganej Wpłaty. 
3. Wpłat na Certyfikaty serii A pierwszej emisji można dokonywać wyłącznie przelewem na wydzielony rachunek 

bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, przy czym tytuł przelewu powinien zawierać 
adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne Novo Rentier FIZ” oraz imię i nazwisko albo nazwę wpłacającego 
wraz z oznaczeniem serii i emisji nabywanych Certyfikatów.  

4. Zapis na Certyfikaty serii A pierwszej emisji musi zostać opłacony nie później niż ostatniego dnia przyjmowania 
zapisów. Za termin opłacenia zapisu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. 

5. W przypadku, gdy podmiot składający zapis na Certyfikaty serii A pierwszej emisji nie jest obecny przy 
składaniu tego zapisu w miejscu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, wpłata na 
Certyfikaty serii A pierwszej emisji objęte zapisem powinna zostać dokonana z należącego do tego podmiotu 
rachunku bankowego wskazanego przez niego w formularzu zapisu, o którym mowa w art. 10 ust. 2, jako 
rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów serii A 
pierwszej emisji albo dokonania nadpłaty ponad wartość Wymaganej Wpłaty. 

6. Towarzystwo, po stwierdzeniu dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, wystawia pisemne 
potwierdzenie dokonania wpłaty i przekazuje je wpłacającemu, w sposób wskazany przez ten podmiot 
w formularzu zapisu, stosownie do postanowień art. 10 ust. 2. 

7. Przed wpisaniem Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo nie może rozporządzać 
wpłatami na Certyfikaty serii A pierwszej emisji ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, 
jakie te wpłaty przynoszą. 

 
Artykuł 13 

Przydział i wydanie Certyfikatów serii A pierwszej emisji 

1. Przydział Certyfikatów serii A pierwszej emisji nastąpi w oparciu o złożone ważne zapisy, w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 2 i art. 14. 

2. W przypadku dokonania przez podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, wpłaty, której 
wartość byłaby niższa niż wartość Wymaganej Wpłaty – zapis jest nieważny.  
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3. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A pierwszej emisji, Towarzystwo złoży do Sądu 
Rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 

4. Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, nastąpi wydanie Certyfikatów serii 
A pierwszej emisji przez Fundusz. Wydanie Certyfikatów serii A pierwszej emisji nastąpi poprzez zapisanie ich 
w Ewidencji Uczestników. 

 

Artykuł 14 

Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A pierwszej emisji 

1. Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A pierwszej emisji może być spowodowane: 
1) nieważnością zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji w przypadku: 

a) niedokonania przez podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, wpłaty na 
Certyfikaty serii A pierwszej emisji w terminie określonym w art. 12 ust. 4, 

b) dokonania przez podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, wpłaty na 
Certyfikaty serii A pierwszej emisji o wartości niższej od wartości Wymaganej Wpłaty w terminie 
określonym w art. 12 ust. 4, 

c) dokonania przez osobę, która nie była obecna przy składaniu zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej 
emisji, wpłaty z rachunku bankowego innego, niż wskazany przez tę osobę w formularzu zapisu na 
Certyfikaty serii A pierwszej emisji, albo którego dane w zakresie obejmującym imię i nazwisko albo 
nazwę (firmę) oraz adres zamieszkania albo siedziby posiadacza są niezgodne z danymi 
przekazanymi przez tę osobę w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, 

d) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji; 
2) niedojściem emisji Certyfikatów serii A pierwszej emisji do skutku w wyniku niezebrania w okresie 

przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A ważnych zapisów na co najmniej 5.000 Certyfikatów serii A 
pierwszej emisji. 

2. Przydział Certyfikatów staje się bezskuteczny w przypadku niedojścia emisji do skutku spowodowanego: 
1) uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru 

Funduszy Inwestycyjnych; 
2) niezłożeniem przez Towarzystwo wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych w 

ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej 
emisji pomimo zebrania przez Towarzystwo, w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
pierwszej emisji, ważnych wpłat w wysokości określonej w art. 8 ust. 1. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b) - d), Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 
14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji, dokona zwrotu wpłat 
z tytułu nieprzydzielenia Certyfikatów serii A pierwszej emisji bez jakichkolwiek odsetek z tytułu 
oprocentowania tych wpłat i pożytków, jakie te wpłaty przyniosły, oraz odszkodowań. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 
14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, dokona zwrotu wpłat wraz 
z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza. Odsetki będą 
naliczone od dnia dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A pierwszej emisji do dnia wystąpienia któregokolwiek 
ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2. 

5. Zwrot nastąpi na wskazany w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji rachunek bankowy 
podmiotu, który dokonał zapisu na Certyfikaty serii A pierwszej emisji. 

6. O dojściu lub niedojściu emisji Certyfikatów serii A pierwszej emisji do skutku Towarzystwo ogłosi na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

 

Rozdział V 

Emisje Certyfikatów kolejnych emisji 

Artykuł 15 

Zasady ogólne 

1. Do emisji Certyfikatów kolejnych emisji, w tym do zasad przyjmowania wpłat i zapisów na Certyfikaty tych 
emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 7 – 14, z zastrzeżeniem ust. 2 - 11, chyba że Statut 
w zakresie dotyczącym danej emisji Certyfikatów kolejnej emisji będzie określał odmienne zasady. 

2. Emisje Certyfikatów kolejnych emisji będą następowały poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów 
skierowane, bez pośrednictwa środków masowego przekazu, do nie więcej niż 149 adresatów. 

3. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji będą osoby, o których mowa w art. 7, do 
których została skierowana propozycja nabycia Certyfikatów kolejnych emisji. 

4. Wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji można będzie dokonywać wyłącznie w środkach pieniężnych przelewem 
na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 

5. Cena emisyjna Certyfikatów kolejnych emisji nie może być niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat 
ustalona na podstawie wyceny dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty kolejnej emisji. 

6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, Towarzystwo może pobierać Opłatę Dystrybucyjną, której 
maksymalna wysokość zostanie wskazana w odpowiedniej części Statutu określającej zasady emisji 
Certyfikatów kolejnej emisji. Opłata Dystrybucyjna nie obejmuje podatku od towarów i usług, a w przypadku 
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zmiany przepisów podatkowych – Opłata Dystrybucyjna zostanie podwyższona o wartość należnego podatku od 
towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

7. Zapisy na Certyfikaty kolejnych emisji mogą być prowadzone bezpośrednio przez Fundusz lub mogą zostać 
przeprowadzone za pośrednictwem Dystrybutora, zgodnie z przepisami prawa. 

8. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż po wejściu w życie 
odpowiednich zmian Statutu. 

9. W przypadku dokonania przez podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty kolejnych emisji, wpłaty, której 
wartość byłaby niższa niż wartość Wymaganej Wpłaty – Towarzystwo przyjmie, że zapis został złożony na taką 
liczbę Certyfikatów kolejnej emisji, jaka wynika z wartości ilorazu wartości dokonanej wpłaty i ceny emisyjnej 
Certyfikatu kolejnej emisji powiększonej o Opłatę Dystrybucyjną w przypadku gdy jest ona pobierana, przy 
zaokrągleniu liczby Certyfikatów w dół do pełnego Certyfikatu.  

10. Fundusz może prowadzić jednocześnie kilka emisji Certyfikatów, tj. przed zamknięciem poprzedniej emisji 
Certyfikatów. 

11. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia emisji Certyfikatów kolejnych emisji będą określały Warunki 
Emisji Certyfikatów tej emisji. 
 

Artykuł 15a 

Emisja Certyfikatów Serii A drugiej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji będzie nie mniej niż 2.000 i nie więcej niż 500.000 
Certyfikatów serii A drugiej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji rozpocznie się nie wcześniej 
niż w dniu 4 sierpnia 2014 r. i nie później niż w dniu 29 sierpnia 2014 r. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A drugiej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż ostatniego 
dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji, Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu 
okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie dłużej jednak niż 
o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A 
drugiej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A drugiej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie obejmuje 
Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A drugiej emisji może obejmować co najmniej 100 i 
nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A drugiej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A drugiej emisji nie 
może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej 
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A drugiej emisji będzie wynosić nie mniej 
niż 2.000.000,00 złotych i nie więcej niż 500.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A drugiej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 ust. 
6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A drugiej emisji.  
 

Artykuł 15b 

Emisja Certyfikatów Serii A trzeciej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji będzie nie mniej niż 2.000 i nie więcej niż 500.000 
Certyfikatów serii A trzeciej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji rozpocznie się nie wcześniej 
niż w dniu 1 września 2014 r. i nie później niż w dniu 29 września 2014 r. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A trzeciej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż ostatniego 
dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji, Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu 
okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie dłużej jednak niż 
o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A 
trzeciej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A trzeciej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie obejmuje 
Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A trzeciej emisji może obejmować co najmniej 100 i 
nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A trzeciej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A trzeciej emisji nie 
może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej 
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A trzeciej emisji będzie wynosić nie mniej 
niż 2.000.000,00 złotych i nie więcej niż 500.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A trzeciej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 ust. 
6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A trzeciej emisji.  
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Artykuł 15c 

Emisja Certyfikatów Serii A czwartej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji będzie nie mniej niż 2.000 i nie więcej niż 500.000 
Certyfikatów serii A czwartej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A czwartej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż ostatniego 
dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A czwartej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 
A czwartej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A czwartej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie obejmuje 
Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A czwartej emisji może obejmować co najmniej 200 i 
nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A czwartej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A czwartej emisji nie 
może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej 
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A czwartej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 1.000.000,00 złotych i nie więcej niż 500.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A czwartej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A czwartej emisji.  
 

Artykuł 15d 

Emisja Certyfikatów Serii A piątej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji będzie nie mniej niż 2.000 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A piątej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A czwartej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A piątej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż ostatniego 
dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji, Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu 
okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie dłużej jednak niż 
o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A 
piątej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A piątej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie obejmuje 
Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A piątej emisji może obejmować co najmniej 200 i 
nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A piątej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A piątej emisji nie 
może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej 
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A piątej emisji będzie wynosić nie mniej 
niż 1.000.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A piątej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 ust. 6  
wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A piątej emisji.  
 

Artykuł 15e 

Emisja Certyfikatów Serii A szóstej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A szóstej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A piątej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A szóstej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż ostatniego 
dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji, Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu 
okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie dłużej jednak niż 
o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A 
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szóstej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A szóstej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie obejmuje 
Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A szóstej emisji może obejmować co najmniej 200 i 
nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A szóstej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A szóstej emisji nie 
może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej 
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A szóstej emisji będzie wynosić nie mniej 
niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A szóstej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 ust. 
6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A szóstej emisji.  
 

Artykuł 15f 

Emisja Certyfikatów Serii A siódmej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A siódmej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji rozpocznie się nie wcześniej 
niż w dniu 12 lutego 2016 r. i nie później niż w dniu 26 lutego 2016 r. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A siódmej emisji będą przyjmowane do 29 lutego 2016 r., jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A siódmej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 
A siódmej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A siódmej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie obejmuje 
Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A siódmej emisji może obejmować co najmniej 200 i 
nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A siódmej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A siódmej emisji nie 
może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej 
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A siódmej emisji będzie wynosić nie mniej 
niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A siódmej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A siódmej emisji.  

 
Artykuł 15g 

Emisja Certyfikatów Serii A ósmej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A ósmej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A ósmej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A ósmej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A siódmej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A ósmej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż ostatniego 
dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A ósmej emisji, Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu 
okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie dłużej jednak niż 
o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A 
ósmej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A ósmej emisji 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A ósmej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie obejmuje 
Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A ósmej emisji może obejmować co najmniej 200 i 
nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A ósmej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A ósmej emisji nie 
może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalonej 
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A ósmej emisji będzie wynosić nie mniej 
niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A ósmej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 ust. 
6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A ósmej emisji.  
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Artykuł 15h 

Emisja Certyfikatów Serii A dziewiątej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dziewiątej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A dziewiątej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dziewiątej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A ósmej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dziewiątej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dziewiątej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A dziewiątej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A dziewiątej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dziewiątej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dziewiątej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dziewiątej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dziewiątej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dziewiątej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dziewiątej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dziewiątej emisji.  
 

Artykuł 15i 

Emisja Certyfikatów Serii A dziesiątej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dziesiątej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A dziesiątej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dziesiątej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dziewiątej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dziesiątej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dziesiątej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A dziesiątej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 
A dziesiątej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dziesiątej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dziesiątej emisji może obejmować co najmniej 200 
i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dziesiątej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dziesiątej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dziesiątej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dziesiątej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dziesiątej emisji.  
 

Artykuł 15j 

Emisja Certyfikatów Serii A jedenastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A jedenastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A jedenastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A jedenastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dziesiątej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A jedenastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A jedenastej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
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przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A jedenastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A jedenastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A jedenastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A jedenastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A jedenastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A jedenastej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A jedenastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A jedenastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A jedenastej emisji.  
 

Artykuł 15k 

Emisja Certyfikatów Serii A dwunastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwunastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A dwunastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwunastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A jedenastej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwunastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwunastej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A dwunastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A dwunastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwunastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwunastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwunastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwunastej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwunastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwunastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwunastej emisji.  
 

Artykuł 15l 

Emisja Certyfikatów Serii A trzynastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A trzynastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A trzynastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A trzynastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwunastej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A trzynastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A trzynastej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A trzynastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A trzynastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A trzynastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A trzynastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A trzynastej emisji. 
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6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A trzynastej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A trzynastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A trzynastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A trzynastej emisji.  
 

Artykuł 15m 

Emisja Certyfikatów Serii A czternastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A czternastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A czternastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czternastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A trzynastej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A czternastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A czternastej emisji, Towarzystwo może postanowić 
o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A czternastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A czternastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A czternastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A czternastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A czternastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A czternastej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A czternastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A czternastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A czternastej emisji.  
 

Artykuł 15n 

Emisja Certyfikatów Serii A piętnastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A piętnastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A piętnastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piętnastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A czternastej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A piętnastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A piętnastej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A piętnastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A piętnastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A piętnastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A piętnastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A piętnastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A piętnastej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A piętnastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A piętnastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A piętnastej emisji.  
 

Artykuł 15o 
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Emisja Certyfikatów Serii A szesnastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A szesnastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A piętnastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A szesnastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A piętnastej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A szesnastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A szesnastej emisji, Towarzystwo może postanowić o 
przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A szesnastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A szesnastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A szesnastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A szesnastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A szesnastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A szesnastej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A szesnastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A szesnastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 15 
ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A szesnastej emisji.  

 
Artykuł 15p 

Emisja Certyfikatów Serii A siedemnastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A siedemnastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A siedemnastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A siedemnastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A szesnastej 
emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A siedemnastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A siedemnastej emisji, Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A siedemnastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A siedemnastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A siedemnastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A siedemnastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A siedemnastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A siedemnastej 
emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A siedemnastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A siedemnastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 
15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A siedemnastej emisji.  

 
Artykuł 15q 

Emisja Certyfikatów Serii A osiemnastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A osiemnastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A osiemnastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A siedemnastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
siedemnastej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A osiemnastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A osiemnastej emisji, Towarzystwo może postanowić 
o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
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Certyfikaty Serii A osiemnastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A osiemnastej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A osiemnastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A osiemnastej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A osiemnastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A osiemnastej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A osiemnastej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A osiemnastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 
15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A osiemnastej emisji.  

 
Artykuł 15r 

Emisja Certyfikatów Serii A dziewiętnastej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dziewiętnastej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A dziewiętnastej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dziewiętnastej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
osiemnastej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dziewiętnastej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dziewiętnastej emisji, Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dziewiętnastej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dziewiętnastej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dziewiętnastej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dziewiętnastej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dziewiętnastej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dziewiętnastej 
emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dziewiętnastej emisji będzie wynosić 
nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dziewiętnastej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 
15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dziewiętnastej emisji.  

 
Artykuł 15s 

Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 300.000 
Certyfikatów serii A dwudziestej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej emisji może rozpocząć się nie 
wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
dziewiętnastej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej emisji, Towarzystwo może postanowić 
o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie przedłużany, nie 
dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 
Certyfikaty Serii A dwudziestej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A dwudziestej emisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej emisji może obejmować co najmniej 
200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej emisji 
nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
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ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej emisji będzie wynosić nie 
mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w art. 
15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej emisji.  
 

Artykuł 15t 

Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej pierwszej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej pierwszej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej 
niż 300.000 Certyfikatów serii A dwudziestej pierwszej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej pierwszej emisji może 
rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
serii A dwudziestej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej pierwszej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później 
niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej pierwszej emisji, Towarzystwo 
może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dwudziestej pierwszej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej pierwszej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej pierwszej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 
5, nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej pierwszej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej pierwszej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej 
pierwszej emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 
40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w 
dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej pierwszej emisji będzie 
wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej pierwszej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której 
mowa w art. 15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej 
pierwszej emisji.  
 

Artykuł 15u 

Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej drugiej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej drugiej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A dwudziestej drugiej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej drugiej emisji może rozpocząć 
się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
dwudziestej pierwszej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej drugiej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej drugiej emisji, Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dwudziestej drugiej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej drugiej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej drugiej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, 
nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej drugiej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej drugiej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej 
drugiej emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 
euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej drugiej emisji będzie 
wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej drugiej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa 
w art. 15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej drugiej emisji.  
 
 

Artykuł 15w 
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Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej trzeciej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej trzeciej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A dwudziestej trzeciej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej trzeciej emisji może rozpocząć 
się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
dwudziestej drugiej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej trzeciej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej trzeciej emisji, Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dwudziestej trzeciej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej trzeciej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej trzeciej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, 
nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej trzeciej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej trzeciej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej 
trzeciej emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 
euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej trzeciej emisji będzie 
wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej trzeciej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa 
w art. 15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej trzeciej emisji.  
 

Artykuł 15v 

Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej czwartej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej czwartej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A dwudziestej czwartej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej czwartej emisji może rozpocząć 
się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
dwudziestej trzeciej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej czwartej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później 
niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej czwartej emisji, Towarzystwo 
może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dwudziestej czwartej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej czwartej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej czwartej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, 
nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej czwartej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej czwartej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej 
czwartej emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 
40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w 
dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej czwartej emisji będzie 
wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej czwartej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której 
mowa w art. 15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej czwartej 
emisji.  

Artykuł 15x 

Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej piątej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej piątej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A dwudziestej piątej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej piątej emisji może rozpocząć 
się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
dwudziestej czwartej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej piątej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej piątej emisji, Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
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przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dwudziestej piątej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej piątej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej piątej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, nie 
obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej piątej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej piątej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej piątej 
emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej piątej emisji będzie 
wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej piątej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa w 
art. 15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej piątej emisji. 
 

Artykuł 15y 

Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej szóstej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A dwudziestej szóstej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji może rozpocząć 
się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
dwudziestej piątej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później niż 
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji, Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dwudziestej szóstej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej szóstej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, 
nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej 
szóstej emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 
euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu 
dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej szóstej emisji będzie 
wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej szóstej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa 
w art. 15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej szóstej emisji.  
 

Artykuł 15z 

Emisja Certyfikatów Serii A dwudziestej siódmej emisji 

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej siódmej emisji będzie nie mniej niż 200 i nie więcej niż 
300.000 Certyfikatów serii A dwudziestej siódmej emisji. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej szóstej emisji może rozpocząć 
się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A 
dwudziestej szóstej emisji. 

3. Zapisy na Certyfikaty serii A dwudziestej siódmej emisji będą przyjmowane przez 21 dni, jednakże nie później 
niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej siódmej emisji, Towarzystwo może 
postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów, przy czym okres ten może zostać kilkukrotnie 
przedłużany, nie dłużej jednak niż o łączny okres 2 miesięcy wliczając w to okres od dnia rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A dwudziestej siódmej emisji. Informacja o przedłużeniu okresu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A dwudziestej siódmej emisji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A dwudziestej siódmej emisji, ustalona na zasadach określonych w art. 15 ust. 5, 
nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej siódmej emisji może obejmować co 
najmniej 200 i nie więcej niż wszystkie Certyfikaty serii A dwudziestej siódmej emisji. 

6. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A dwudziestej 
siódmej emisji nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 
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40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w 
dniu dokonywania zapisu.   

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A dwudziestej siódmej emisji będzie 
wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych i nie więcej niż 300.000.000,00 złotych. 

8. W przypadku Certyfikatów serii A dwudziestej siódmej emisji, maksymalna Opłata Dystrybucyjna o której mowa 
w art. 15 ust. 6  wynosi 1,5% (jeden i pół procent) ceny emisyjnej Certyfikatu serii A dwudziestej siódmej emisji.  
 
 

Rozdział VI 

Prawa Uczestników 

Artykuł 16 

Ewidencja Uczestników 
1. Ewidencję Uczestników prowadzi Towarzystwo. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie 

elektronicznej. 
2. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności: 

1) dane identyfikujące Uczestnika: 
a) imiona i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości osoby fizycznej, a w przypadku 

obywateli polskich także numer PESEL albo numer NIP (dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług), 

b) nazwę (firmę), kraj siedziby, siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej oraz określenie sposobu reprezentacji wraz ze wskazaniem imion, nazwisk osób 
upoważnionych do reprezentacji, a w przypadku rezydentów polskich także numer REGON i numer 
NIP oraz numer PESEL obywateli polskich uprawnionych do reprezentacji; 

2) rodzaj, serię i liczbę Certyfikatów poszczególnych emisji posiadanych przez Uczestnika; 
3) datę każdego nabycia, liczbę i cenę nabytych Certyfikatów poszczególnych emisji; 
4) datę każdego zbycia, liczbę i cenę zbytych Certyfikatów poszczególnych emisji; 
5) datę każdego umorzenia Certyfikatów, liczbę i cenę umorzonych Certyfikatów poszczególnych emisji 

posiadanych przez Uczestnika wraz ze wskazaniem kwoty wypłaconej Uczestnikowi; 
6) datę każdej wypłaty przychodów Funduszu Uczestnikowi wraz ze wskazaniem kwoty wypłaconej 

Uczestnikowi; 
7) wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki mają być przekazywane środki z tytułu umorzenia 

Certyfikatów; 
8) wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki mają być przekazywane środki z tytułu wypłaty przez 

Fundusz przychodów Funduszu; 
9) informacje o udzielonych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika; 
10) informacje o dokonanej blokadzie Certyfikatów, terminie, podstawie i warunkach blokady; 
11) informację o ustanowionym zastawie na Certyfikatach. 

3. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wydaje Uczestnikowi zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów w Ewidencji 
Uczestników. 

4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Ewidencji 
Uczestników. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być 
poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa. 

 
Artykuł 17 

Certyfikaty 

1. Certyfikaty są imiennymi Papierami Wartościowymi. 
2. Certyfikaty nie mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. 
3. Certyfikaty reprezentują jednakowe prawa majątkowe Uczestników. 
4. Certyfikaty nie mają formy dokumentu. 
5. Certyfikaty są niepodzielne. 
6. Zbycie lub zastawienie Certyfikatów nie podlega żadnym ograniczeniom. 
7. Certyfikaty podlegają wykupowi na zasadach określonych w art. 21. 
8. Certyfikaty umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 
 

Artykuł 18 

Podział Certyfikatów 

1. Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów. 
2. Certyfikaty dzielone są na równe części. Liczbę części, na którą jest dzielony Certyfikat, określa Towarzystwo, 

z tym że liczba ta jest jednakowa dla wszystkich Certyfikatów wszystkich emisji. 
3. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na 

Certyfikat przed podziałem przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat ustaloną zgodnie z ust. 2. 
4. O zamiarze podziału Certyfikatów Fundusz będzie ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 

www.novofundusze.pl, najpóźniej na 14 dni przed dniem, w którym ma nastąpić podział. W ogłoszeniu, o 
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którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz wskazuje liczbę Certyfikatów po podziale, która będzie 
odpowiadała jednemu Certyfikatowi przed podziałem, oraz datę, w której nastąpi podział. 

 

Artykuł 19 

Prawa Uczestników 

1. Prawa z Certyfikatu powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji Uczestników i przysługują podmiotowi 
w niej wskazanemu jako posiadacz Certyfikatu. 

2. W związku z posiadaniem Certyfikatów, Uczestnikowi przysługują: 
1) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5; 
2) prawo do żądania wykupu przez Fundusz Certyfikatów oraz otrzymania wypłaty środków pieniężnych 

z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami art. 21; 
3) prawo do otrzymywania środków pieniężnych z tytułu wypłaty przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat 

Funduszu, zgodnie z postanowieniami art. 37; 
4) prawo do przeniesienia praw z Certyfikatów, na zasadach określonych w ust. 3; 
5) prawo do ustanowienia zastawu na Certyfikatach; 
6) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym. 

3. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji 
Uczestników wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj, serię i emisję nabytych Certyfikatów. Wpis 
Certyfikatów do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Towarzystwo na żądanie nabywcy praw z 
Certyfikatów. Do żądania wpisu winien być załączony oryginał umowy przenoszącej prawa z Certyfikatów lub 
kopia tej umowy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika 
Towarzystwa. Wpis dokonywany jest w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania wraz z umową. 

4. Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu. 
 

Artykuł 20 

Pełnomocnik Uczestnika 
1. O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika inaczej, Uczestnik ma prawo ustanowić pełnomocnika do 

dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. 
2. Pełnomocnictwo może mieć formę pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych 

z uczestnictwem w takim samym zakresie jak mocodawca, rodzajowego – do czynności określonego rodzaju lub 
szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa. 

3. Udzielenie, odwołanie lub ograniczenie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą 
otrzymania przez Towarzystwo odpowiednio oryginału pełnomocnictwa lub oświadczenia o odwołaniu lub 
ograniczeniu pełnomocnictwa.  

4. Czynności prawnych w imieniu Uczestnika może dokonywać nie więcej niż 3 pełnomocników. Pełnomocnikiem 
może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 7, pełnomocnictwo powinno być udzielone w języku polskim, w formie pisemnej, na 
formularzu przygotowanym przez Towarzystwo, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym 
w obecności upoważnionego pracownika Towarzystwa. Do oświadczeń o odwołaniu lub ograniczeniu 
pełnomocnictwa postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio. 

6. Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa określone w ust. 2, 4 i 5 nie dotyczą pełnomocnictw udzielanych 
podmiotom prowadzącym działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić pełnomocnictwo do 
zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 

7. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego lub odwoływanego przez podmioty mające miejsce zamieszkania lub  
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielanego według przepisów prawa innego niż polskie, 
treść dokumentu powinna zostać poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, o ile umowy z danym krajem lub obowiązujące 
przepisy prawa nie znoszą tego obowiązku. Na żądanie Towarzystwa, pełnomocnictwo udzielone w języku 
obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

8. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika Uczestnika, także 
w przypadku gdy Uczestnik pełnomocnictwo odwołał albo ograniczył, a Towarzystwo nie zostało o tym fakcie 
prawidłowo powiadomione. 

 

Artykuł 21 

Wykup Certyfikatów 

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w każdym Dniu Wykupu, na żądanie Uczestnika, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2 i 6. 

2. Uczestnik żądający wykupu Certyfikatów powinien złożyć w lokalu Towarzystwa w Warszawie, przy Rondzie 
ONZ 1 wypełniony formularz żądania wykupu Certyfikatów, określający w szczególności liczbę Certyfikatów 
objętych żądaniem oraz Dzień Wykupu, w którym Certyfikaty mają zostać wykupione. Podpis pod żądaniem, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego 
pracownika Towarzystwa. Żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Uczestnik może złożyć nie później niż 
na 21 dni przed Dniem Wykupu w którym Certyfikaty mają zostać wykupione. 
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3. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów, Towarzystwo dokonuje blokady 
Certyfikatów w Ewidencji Uczestników. 

4. Jednorazowo wykupowi może ulec do 20% ogólnej liczby Certyfikatów. 
5. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 4, w wyniku zgłoszonych przez Uczestników żądań 

wykupu Certyfikatów, liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w 
odniesieniu do każdego żądania wykupu, przy czym ułamkowe części Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do 
pełnego Certyfikatu. 

6. Żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa. 
7. Cena wykupu Certyfikatu równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w danym Dniu Wykupu.  
8. W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu, które mają zostać zrealizowane przez 

Fundusz w danym Dniu Wykupu będzie wyższa od 20% ogólnej liczby Certyfikatów, liczba Certyfikatów objęta 
żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu, przy 
czym ułamkowe części Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do pełnego Certyfikatu. 

9. Kwotę przypadającą do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów podmiotowi, którego Certyfikaty Fundusz 
wykupił, ustala się jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatu i liczby wykupywanych Certyfikatów, pomniejszony o 
podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego 
podatku. 

10. Wypłata kwoty przypadającej podmiotowi, którego Certyfikaty Fundusz wykupił, w wysokości ustalonej zgodnie 
z ust. 9, następuje na wskazany w Ewidencji Uczestników rachunek bankowy tego podmiotu nie później niż 
w terminie 7 Dni Roboczych od Dnia Wykupu. 

 

Rozdział VII 

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej 

Artykuł 22 

Cel inwestycyjny 

1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
3. Dążąc do realizacji celu inwestycyjnego określonego w ust. 1, Fundusz będzie inwestował Aktywa głównie w 

tytuły uczestnictwa subfunduszu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund funduszu zagranicznego 
Fidelity Funds SICAV z siedzibą w Luksemburgu. 

 

Artykuł 23 

Dopuszczalne kategorie lokat 

1. Na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, Fundusz może lokować swoje Aktywa wyłącznie w: 
1) tytuły uczestnictwa subfunduszu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund funduszu zagranicznego 

Fidelity Funds SICAV z siedzibą w Luksemburgu; 
2) Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że są 

zbywalne. 
2. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie wynosić od 90% do 100% 

wartości Aktywów Funduszu. 
3. Waluty Obce mogą stanowić nie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 
4. Fundusz, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, może 

lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, 
z zastrzeżeniem że łączna wartość depozytów nie będzie wyższa niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 

5. Co najmniej 80% wartości Aktywów Funduszu będą stanowiły kategorie lokat inne niż: 
1) Papiery Wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub Papiery Wartościowe dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym, chyba że Papiery Wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz; 

2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje 
lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 

6. Limity inwestycyjne, o których mowa w niniejszym rozdziale, odnoszą się również do bezwzględnej wartości 
pozycji krótkiej netto. Przez pozycję krótką netto należy rozumieć sytuację, w której łączna wartość lokat 
danego typu jest mniejsza od zera. 

 
Zasady polityki inwestycyjnej, dozwolone inwestycje i ograniczenia inwestycyjne 

 oraz opłaty za zarządzanie subfunduszem Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund  

funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV  

 

 

a. 
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 Zasady polityki inwestycyjnej, dozwolone inwestycje i ograniczenia inwestycyjne  

subfunduszu Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund  

funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV 

 
Artykuł 24 

1. Ilekroć w art. 24 i art. 26 jest mowa o subfunduszu należy przez to rozumieć subfundusz Fidelity Funds – Global 
Multi Asset Income Fund funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV z siedzibą w Luksemburgu. 

2. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest zapewnienie przychodu i umiarkowanego wzrostu kapitału w średnim i 
długim okresie przez inwestycje w papiery wartościowe o stałym dochodzie i akcje na całym świecie. 

3. Subfundusz będzie aktywnie inwestować w szereg różnych typów aktywów w rozmaitych regionach w oparciu o 
ich potencjał generowania dochodu i wzrostu kapitału w ramach portfolio. Do głównych typów aktywów, w 
jakie subfundusz będzie inwestować, należą globalne obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, 
globalne obligacje wysokodochodowe, obligacje rynków wschodzących i akcje na świecie. 

4. Subfundusz może taktycznie inwestować do 50% swoich aktywów w światowe obligacje rządowe. Dopuszczalna 
jest także ekspozycja na poziomie do 30% aktywów subfunduszu na następujące typy aktywów: papiery 
wartościowe sektora infrastruktury i fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT). 

5. Subfundusz może inwestować do 30% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa lub akcje przedsiębiorstw UCITS i 
UCI. 

6. Subfundusz może również inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów netto w pożyczki spełniające 
kryteria, które obowiązują w przypadku instrumentów rynku pieniężnego i zostały określone w ustawie z 2010 
roku (ustawa luksemburska z 17 grudnia 2010 roku dotycząca przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania z 
późniejszymi zmianami) (10-procentowy limit określony w art. 25 ust. 2). 

7. W odniesieniu do głównych typów aktywów, w normalnych warunkach rynkowych subfundusz może 
inwestować do 100% aktywów w globalne obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, 50% aktywów 
w obligacje rynków wschodzących, 50% aktywów w akcje na świecie oraz do 60% aktywów w globalne 
obligacje wysokodochodowe. Przy niekorzystnych warunkach rynkowych subfundusz może przechowywać 
ponad 10% swoich aktywów w gotówce lub instrumentach rynku pieniężnego (depozyty gotówkowe i 
krótkoterminowe, lokaty terminowe i weksle, fundusze rynku pieniężnego).  

8. Subfundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne, pod warunkiem że: (a) są ekonomicznie 
uzasadnione, tj. są przeprowadzane przy możliwie najniższych kosztach, (b) są stosowane w co najmniej jednym 
z celów: (i) minimalizacji ryzyka, (ii) redukcji kosztów i (iii) generowania dodatkowego kapitału lub dochodu dla 
subfunduszu na poziomie ryzyka zgodnym z profilem ryzyka subfunduszu oraz z zasadami dywersyfikacji 
ryzyka opisanych w art. 25, oraz (c) ich ryzyko jest ograniczane dzięki procesowi zarządzania ryzykiem 
subfunduszu. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować opcje pozagiełdowe oraz opcje będące 
przedmiotem obrotu giełdowego, kontrakty terminowe na indeks akcji, akcje, stopy procentowe i obligacje, 
kontrakty na różnicę, swapy (takie jak swapy stopy procentowej i swapy indeksowane stopą inflacji), kontrakty 
terminowe typu forward, instrumenty pochodne na indeksy lub kombinacje tych instrumentów.  

 
b. 

 Zasady polityki inwestycyjnej, dozwolone inwestycje i ograniczenia inwestycyjne  

wspólne dla wszystkich subfunduszy funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV 

 

Artykuł 25 

1. Fundusz zagraniczny Fidelity Funds SICAV może inwestować w: 
1) zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu lub znajdujące 

się w obrocie giełdowym na stosownym rynku;  
2) niedawno wyemitowane zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, jeśli zgodnie z 

warunkami emisji zostanie złożony wniosek o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego na stosownym 
rynku i jeśli takie dopuszczenie ma nastąpić w ciągu roku od daty emisji; 

3) tytuły uczestnictwa przedsiębiorstw UCITS lub pozostałych przedsiębiorstw UCI niezależnie od tego, czy te 
przedsiębiorstwa znajdują się na terenie państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„Państwa Członkowskie”) czy nie, pod warunkiem, że:  
a) takie pozostałe przedsiębiorstwa UCITS zostały zaaprobowane zgodnie z przepisami prawa 

określającymi, że podlegają one nadzorowi uznanemu przez CSSF za równoważny nadzorowi 
wymaganemu na mocy prawa wspólnotowego oraz że współpraca pomiędzy organami nadzoru jest 
zapewniona w wystarczającym stopniu; 

b) poziom ochrony posiadaczy tytułów uczestnictwa w takich pozostałych przedsiębiorstwach UCI jest 
równy poziomowi ochrony posiadaczy tytułów uczestnictwa w przedsiębiorstwach UCITS, a w 
szczególności zasady dotyczące segregacji aktywów, zaciągania i udzielania pożyczek oraz 
niepokrytej sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego 
odpowiadają wymogom Dyrektywy 2009/65/WE; 

c) z działalności takich pozostałych przedsiębiorstw UCI są zdawane sprawozdania półroczne i roczne 
umożliwiające ocenę ich aktywów i pasywów, dochodów i działalności operacyjnej w ciągu okresów 
sprawozdawczych;  
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d) zgodnie z dokumentami założycielskimi tych przedsiębiorstw UCITS lub pozostałych przedsiębiorstw 
UCI nie mogą one ulokować więcej niż 10% swoich łącznych aktywów w tytułach uczestnictwa 
innych przedsiębiorstw UCITS lub innych przedsiębiorstw UCI;  

4) depozyty ulokowane w instytucjach kredytowych podlegające zwrotowi na żądanie lub z prawem ich 
wycofania i o terminie lokaty nie dłuższym niż 12 miesięcy, o ile siedziba instytucji kredytowej znajduje się 
w  państwie członkowskim lub w innym kraju, o ile obowiązują w nim rygorystyczne reguły uznawane 
przez CSSF za równoważne wymogom przepisów prawa wspólnotowego; 

5) finansowe instrumenty pochodne, w tym równoważne instrumenty rozliczane w środkach pieniężnych, 
znajdujące się w obrocie na stosownym rynku, lub finansowe instrumenty pochodne znajdujące się w 
obrocie pozagiełdowym („pozagiełdowe instrumenty pochodne”) pod warunkiem, że:  
a)  ich instrumenty bazowe są instrumentami, o których mowa w ust. 1, indeksami finansowymi, 

stopami procentowymi, kursami walut lub walutami, w które fundusze mogą inwestować zgodnie ze 
swoimi celami inwestycyjnymi;  

b) kontrahentem w transakcji, której przedmiotem są pozagiełdowe instrumenty pochodne, jest 
instytucja podlegająca nadzorowi i należąca do kategorii zaaprobowanej przez luksemburski organ 
nadzoru;  

c) pozagiełdowe instrumenty pochodne podlegają rzetelnej i weryfikowalnej codziennej wycenie i z 
inicjatywy funduszu mogą zostać w każdej chwili sprzedane, upłynnione lub zamknięte w ramach 
transakcji odwrotnej zgodnie ze swoimi wartościami godziwymi; 

i/lub 
6) instrumenty rynku pieniężnego nie znajdujące się w obrocie na stosownym rynku i nie wyszczególnione w 

części zatytułowanej „Definicje”, jeśli emisje lub emitenci takich instrumentów podlegają regulacjom 
chroniącym inwestorów i oszczędności oraz pod warunkiem, że takie instrumenty są: 
a) emitowane bądź gwarantowane przez organ centralny, regionalny lub lokalny albo bank centralny 

Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 
Inwestycyjny, państwo nie będące Państwem Członkowskim lub (w przypadku państwa federalnego) 
jedno z członków federacji albo międzynarodową organizację publiczną, do której należy co najmniej 
jedno Państwo Członkowskie; lub 

b) emitowane przez przedsiębiorstwo, którego dowolne papiery wartościowe znajdują się w obrocie na 
stosownych rynkach; lub  

c) emitowane bądź gwarantowane przez instytucję podlegającą rygorystycznemu nadzorowi zgodnie z 
kryteriami zdefiniowanymi przez prawo wspólnotowe lub przez instytucję, która podlega 
rygorystycznym regułom uznawanym przez CSSF za co najmniej równoważne wymogom przepisów 
prawa wspólnotowego i która zachowuje zgodność z tymi regułami; lub 

d) emitowane przez inne instytucje należące do kategorii zaaprobowanych przez CSSF, pod warunkiem 
że inwestycje w takie instrumenty chronią inwestorów na poziomie określonym w lit. a) – c) i że 
emitent jest spółką, której kapitał i kapitały rezerwowe wynoszą co najmniej 10.000.000 EUR i która 
publikuje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z czwartą dyrektywą 78/660/EWG, a także jest 
podmiotem, który w grupie spółek obejmującej co najmniej jedną spółkę notowaną na giełdzie 
zapewnia finansowanie grupy, lub jest podmiotem, którego zadaniem jest finansowanie 
instrumentów sekurytyzacji korzystających z bankowej linii kredytowej zapewniającej płynność. 

 
2. Fundusz może również inwestować do 10% aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty 

rynku pieniężnego inne niż wymienione w ust. 1. 
3. W ramach ograniczeń przewidzianych w ustawie z 2010 r. (ustawa luksemburska z 17 grudnia 2010 roku 

dotycząca przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie jej 
przepisów, fundusz może w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy praw i regulacje obowiązujące w 
Luksemburgu (i) utworzyć dowolny fundusz zakwalifikowany do kategorii powiązanych przedsiębiorstw UCITS 
(„Powiązane przedsiębiorstwo UCITS”) lub podstawowych przedsiębiorstw UCITS („Podstawowe 
przedsiębiorstwo UCITS”), (ii) przekształcić dowolny istniejący fundusz w Powiązane przedsiębiorstwo UCITS 
lub (iii) zmienić Podstawowe przedsiębiorstwo UCITS w odniesieniu do dowolnego Powiązanego 
przedsiębiorstwa UCITS. 
Powiązane przedsiębiorstwo UCITS zainwestuje co najmniej 85% swoich aktywów w udziały innego 
Podstawowego przedsiębiorstwa UCITS. Powiązane przedsiębiorstwo UCITS może inwestować do 15% swoich 
aktywów w jedną lub więcej z następujących kategorii: 

a) dodatkowe aktywa płynne zgodnie z postanowieniami ust. 4; 
b) finansowe instrumenty pochodne, które mogą być używane tylko do celów zabezpieczenia; 
c) własności ruchome i nieruchome niezbędne do bezpośredniej realizacji swojej działalności. 

Na potrzeby zachowania zgodności z art. 42 (3) ustawy z 2010 r. Powiązane przedsiębiorstwo UCITS będzie 
obliczać łączną ekspozycję związaną z finansowymi instrumentami pochodnymi przez połączenie własnej 
bezpośredniej ekspozycji określonej w lit. b) powyżej z jedną z następujących wartości: 

a) rzeczywista ekspozycja Podstawowego przedsiębiorstwa UCITS na finansowe instrumenty pochodne 
proporcjonalnie do inwestycji Powiązanego przedsiębiorstwa UCITS w Podstawowe 
przedsiębiorstwo UCITS; lub  
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b) potencjalna maksymalna łączna ekspozycja Podstawowego przedsiębiorstwa UCITS na finansowe 
instrumenty pochodne wskazana w przepisach dotyczących zarządzania Podstawowego 
przedsiębiorstwa UCITS lub statucie proporcjonalnie do inwestycji Powiązanego przedsiębiorstwa 
UCITS w Podstawowe przedsiębiorstwo UCITS. 

4. Fundusz może posiadać dodatkowe aktywa płynne o wartości maksymalnie 49% aktywów netto w każdym 
funduszu. Ten udział procentowy może zostać przekroczony w wyjątkowych sytuacjach, jeśli rada dyrektorów 
funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV uzna, że leży to  w interesie posiadaczy tytułów uczestnictwa 
funduszu. 

5. Inwestycje funduszu w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez 
tego samego emitenta nie mogą przekraczać wartości 10% aktywów netto funduszu. 

6. Depozyty ulokowane w jednej instytucji nie mogą przekroczyć wartości 20% aktywów netto funduszu. 
7. Ekspozycja funduszu na ryzyko w transakcji, której przedmiotem są pozagiełdowe instrumenty pochodne, nie 

może przekroczyć 10% wartości aktywów netto tego funduszu, gdy kontrahentem jest instytucja kredytowa, o 
której mowa w ust. 1 pkt 4), lub 5% jego aktywów netto w pozostałych przypadkach. 

8. W sytuacji, gdy fundusz posiada inwestycje w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, 
przy czym inwestycje w instrumenty tego samego emitenta przekraczają 5% wartości aktywów netto takiego 
funduszu, łączna wartość wszystkich takich inwestycji nie może przekraczać 40% łącznej wartości aktywów 
netto tego funduszu.   
Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku depozytów i transakcji pozagiełdowych instrumentami 
pochodnymi, jeśli inwestycje te są realizowane w instytucjach finansowych podlegających nadzorowi. 
Bez względu na indywidualne ograniczenia określone w ust. 5 – 7 fundusz nie może łączyć: 

a) inwestycji w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez 
jednego emitenta; 

b) depozytów ulokowanych w jednej instytucji, ani 
c) ekspozycji powstałych w wyniku transakcji pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi zawartych z 

jednym podmiotem i o łącznej wartości przekraczającej 20% wartości jego aktywów netto.  
9. Ograniczenie do 10% określone w ust. 5 jest zwiększane do maksymalnie 35% w przypadku zbywalnych 

papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez 
Państwo Członkowskie, jego organy lokalne lub inne Stosowne Państwo albo międzynarodową organizację 
publiczną, w której co najmniej jednym członkiem jest Państwo Członkowskie. 

10. Ograniczenie do 10% określone w ust. 5 jest zwiększane do 25% w przypadku pewnych obligacji emitowanych 
przez instytucję kredytową z siedzibą w Państwie Członkowskim i podlegającą nadzorowi publicznemu 
wymaganemu przepisami prawa, funkcjonującemu w celu ochrony posiadaczy obligacji. W szczególności środki 
pochodzące z emisji tych obligacji muszą być inwestowane zgodnie z przepisami w aktywa, które w ciągu całego 
okresu ważności obligacji są wystarczające do pokrycia zobowiązań związanych z tymi obligacjami i które w 
razie bankructwa emitenta w pierwszej kolejności zostałyby użyte do spłaty kwoty głównej oraz narosłych 
odsetek. 
Jeżeli fundusz inwestuje więcej niż 5% wartości swoich aktywów netto w obligacje określone w tym ustępie i 
emitowane przez jednego emitenta, całkowita wartość takich inwestycji nie może przekraczać 80% aktywów 
netto funduszu. 
Bez względu na powyższe postanowienia fundusz ma prawo inwestować zgodnie z zasadą rozkładania ryzyka 
nawet 100% wartości aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego 
emitowane lub gwarantowane przez jakiekolwiek Państwo Członkowskie, jego organy lokalne, państwo 
niebędące państwem członkowskim UE zaakceptowane przez urząd CSSF lub przez międzynarodową 
organizację publiczną, której co najmniej jeden członek jest państwem członkowskim UE, pod warunkiem że 
fundusz posiada papiery wartościowe pochodzące z co najmniej sześciu różnych emisji, a papiery pochodzące z 
jednej emisji nie stanowią więcej niż 30% wartości aktywów netto funduszu. 

11. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego określone w ust. 9 i 10 nie podlegają 
ograniczeniu do 40% określonemu w ust. 8. 
Ograniczenia określone w ust. 5 – 10 nie sumują się, tzn. łączna wartość inwestycji w zbywalne papiery 
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez tego samego emitenta, w depozyty i 
instrumenty pochodne tej samej instytucji nie może w żadnym wypadku przekroczyć 35% wartości aktywów 
netto funduszu. 
Spółki, które wchodzą w skład tej samej grupy ustanowionej w celu konsolidacji sprawozdań finansowych 
zgodnie z dyrektywą 83/349/EWG lub zgodnie z uznanymi międzynarodowymi zasadami rachunkowości, w 
celu obliczenia ograniczeń określonych w ust. 5 - 11 traktowane są jak jeden podmiot. 
W tej samej grupie w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego funduszu może 
inwestować maksymalnie 20% wartości aktywów netto funduszu. 

12. O ile postanowienia określone w ust. 14 - 16 nie stanowią inaczej, ograniczenia określone w ust. 5 – 11 są 
zwiększane do maksymalnie 20% w przypadku inwestycji w akcje i dłużne papiery wartościowe emitowane 
przez tego samego emitenta, jeśli celem strategii inwestycyjnej funduszu jest odtworzenie struktury 
określonego indeksu giełdowego lub indeksu obligacji, który jest wystarczająco zróżnicowany, stanowi 
adekwatny miernik danego rynku, jest publikowany we właściwy sposób i uwzględniony w strategii 
inwestycyjnej tego funduszu. 
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13. Ograniczenia inwestycyjne określone w ust. 12 jest zwiększane do 35%, jeśli zwiększenie takie uzasadniają 
wyjątkowe warunki rynkowe, w szczególności na rynkach regulowanych, na których zdecydowanie przeważa 
obrót określonymi zbywalnymi papierami wartościowymi lub instrumentami rynku pieniężnego. Inwestycje na 
tym poziomie są dozwolone tylko dla instrumentów jednego emitenta. 

14. Fundusz nie może nabyć akcji z prawem głosu, które umożliwiłyby mu wywieranie istotnego wpływu na 
zarządzanie emitentem. 

15. Fundusz nie może nabyć więcej niż: 
a) 10% akcji bez prawa głosu tego samego emitenta; 
b) 10% dłużnych papierów wartościowych tego samego emitenta; 
c) 10% instrumentów rynku pieniężnego tego samego emitenta. 

16. Ograniczenia określone w ust. 15 lit. b) i c) mogą nie zostać uwzględnione w chwili nabycia, jeśli nie można 
wówczas obliczyć wartości brutto dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego. 
Postanowienia ust. 14 - 16 nie mają zastosowania do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów 
rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Państwo Członkowskie lub jego organy lokalne 
albo państwo nie będące państwem członkowskim UW, jak również do zbywalnych papierów wartościowych i 
instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez międzynarodową organizację publiczną, której co 
najmniej jeden członek jest państwem członkowskim UE. 
Niniejsze postanowienia nie obowiązują także w przypadku udziałów funduszu w kapitale spółki 
zarejestrowanej w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, jeśli ta spółka inwestuje 
swoje aktywa głównie w papiery wartościowe emitentów z siedzibami w tym państwie, o ile zgodnie z 
ustawodawstwem tego państwa taka forma własności jest jedynym sposobem na zainwestowanie środków 
funduszu w papiery wartościowe emitentów w tym państwie i pod warunkiem, że strategia inwestycyjna tej 
spółki z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej jest zgodna z ograniczeniami 
określonymi w ust. 5 – 11 oraz ust. 14 - 21. 
Wyszczególnione ograniczenia nie mają zastosowania również w przypadku inwestycji funduszu w kapitał 
spółki zależnej, która wyłącznie w imieniu funduszu lub funduszu prowadzi tylko działalność zarządczą, 
doradczą lub marketingową w kraju, w którym jest zlokalizowana, w zakresie umarzania tytułów uczestnictwa 
funduszu na żądanie ich posiadaczy. 

17. Fundusz może nabywać tytuły/tytuły uczestnictwa przedsiębiorstw UCITS i/lub innych przedsiębiorstw UCI 
określonych w ust. 1 pkt 3), pod warunkiem że w tytuły przedsiębiorstw UCITS lub innych przedsiębiorstw UCI 
inwestowane jest maksymalnie 10% aktywów netto funduszu, chyba że w celu inwestycyjnym funduszu została 
wyraźnie dozwolona inna wartość. 
W celu zastosowania tego ograniczenia inwestycyjnego każdy oddział wielooddziałowego przedsiębiorstwa UCI 
jest uznawany za oddzielnego emitenta, pod warunkiem że jest przestrzegana zasada segregacji zobowiązań 
różnych oddziałów w stosunku do stron trzecich. 

18. Inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa UCITS lub inne przedsiębiorstwa UCI, w które inwestuje 
fundusz, nie muszą być uwzględniane podczas obliczania inwestycji objętych ograniczeniami określonymi w ust. 
5 - 11 powyżej.  

19. Jeśli fundusz inwestuje w tytuły przedsiębiorstw UCITS i/lub innych przedsiębiorstw UCI zarządzanych 
bezpośrednio przez zarządzającego funduszem lub osobę delegowaną przez zarządzającego funduszem albo 
przez inną spółkę, z którą zarządzający funduszem jest powiązany wskutek członkowstwa w radzie dyrektorów 
lub wskutek uczestnictwa w sprawowaniu nadzoru albo wskutek bezpośredniego lub pośredniego posiadania 
znacznych udziałów, fundusz nie może być obciążany żadnymi opłatami subskrypcyjnymi ani umorzeniowymi z 
tytułu inwestycji w tytuły takich przedsiębiorstw UCITS i/lub innych przedsiębiorstw UCI. 
W przypadku inwestycji znacznej części aktywów funduszu w przedsiębiorstwa UCITS i/lub inne 
przedsiębiorstwa UCI powiązane z funduszem w sposób opisany w poprzednim akapicie całkowicie opłata za 
zarządzanie (oprócz ewentualnych opłata za wynik) obciążająca ten fundusz oraz poszczególne 
przedsiębiorstwa UCITS i/lub inne przedsiębiorstwa UCI nie może przekroczyć 3% wartości odpowiednich 
zarządzanych aktywów netto. W swoim sprawozdaniu rocznym fundusz określi łączną wysokość opłat za 
zarządzanie obciążających zarówno odpowiedni fundusz, jak i przedsiębiorstwa UCITS i/lub inne 
przedsiębiorstwa UCI, w które ten fundusz inwestował w danym okresie. 

20. Fundusz może nabyć maksymalnie 25% tytułów uczestnictwa tego samego przedsiębiorstwa UCITS lub innego 
przedsiębiorstwa UCI. To ograniczenie można pominąć w momencie nabycia, jeśli w tym czasie nie można 
obliczyć kwoty netto wyemitowanych tytułów uczestnictwa. W przypadku wielooddziałowego przedsiębiorstwa 
UCITS lub innego przedsiębiorstwa UCI to ograniczenie ma zastosowanie do wszystkich tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych łącznie przez wszystkie oddziały tego przedsiębiorstwa UCITS lub innego przedsiębiorstwa 
UCI. 

21. Fundusz („fundusz powiązany”) może subskrybować, nabywać i (lub) posiadać papiery wartościowe, które mają 
być wyemitowane lub zostały wyemitowane przez jeden lub więcej funduszy funduszu zagranicznego Fidelity 
Funds SICAV (każdy nazwany „funduszem odbiorczym”) pod warunkiem, że: 
1) fundusz powiązany nie może inwestować więcej niż 10% wartości aktywów netto w jeden fundusz 

odbiorczy, przy czym ten limit ulega zwiększeniu do 20%, jeśli cel inwestycyjny funduszu powiązanego 
zezwala na inwestowanie więcej niż 10% swoich aktywów netto w tytułu uczestnictwa przedsiębiorstw 
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UCITS i innych przedsiębiorstw UCI lub jedno takie przedsiębiorstwo UCITS lub inne przedsiębiorstwo 
UCI; oraz 

2) fundusz odbiorczy nie inwestuje zwrotnie w fundusz powiązany; oraz 
3) polityka inwestycyjna funduszy odbiorczych, których nabycie jest rozważane, nie zezwala takim 

funduszom odbiorczym na inwestowanie więcej niż 10% wartości aktywów netto w przedsiębiorstwa 
UCITS i inne przedsiębiorstwa UCI; oraz 

4) prawa głosu, jeśli istnieją, przysługujące w związku z Tytułami Uczestnictwa funduszy odbiorczych 
posiadanych przez fundusz powiązany są zawieszone przez cały okres, w którym Tytuły Uczestnictwa są 
własnością danego funduszu powiązanego, i nie mają wpływu na odpowiednie przetwarzanie w 
sprawozdaniach i raportach okresowych; oraz 

5) w żadnym wypadku, przez cały okres, w którym te papiery wartościowe pozostają własnością funduszu 
powiązanego, ich wartość nie będzie uwzględniana przy obliczaniu aktywów netto funduszu dla celów 
weryfikacji minimalnego progu aktywów netto obowiązującego na mocy ustawy z 2010 roku; oraz 

6) w zakresie wymaganym przez prawo Luksemburga, nie występuje duplikowanie opłat z tytułu 
zarządzania/subskrypcji lub umorzenia na poziomie funduszu powiązanego. 

22. Fundusz ma obowiązek utrzymywać łączną ekspozycję na ryzyko poszczególnych funduszy związane z 
instrumentami pochodnymi na poziomie nieprzekraczającym wartości aktywów netto tych funduszy. Łączna 
ekspozycja na ryzyko funduszu nie może zatem przekroczyć 200% jego całkowitych aktywów netto. Ponadto 
zwiększenie łącznej ekspozycji na ryzyko funduszu wskutek zastosowania pożyczek tymczasowych (zgodnie z 
opisem w ust. 31 pkt 2 poniżej) nie może przekroczyć 10%, tzn. łączna ekspozycja na ryzyko funduszu nie może 
przekraczać 210% całkowitych aktywów netto tego funduszu niezależnie od okoliczności.  
Ekspozycja na ryzyko jest obliczana na podstawie bieżącej wartości aktywów bazowych, ryzyka drugiej strony 
transakcji, przewidywanych zmian rynkowych oraz czasu dostępnego na zamknięcie pozycji. Odnosi się to także 
do poniższych ustępów. 
Jeśli fundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne, ekspozycja na ryzyko aktywów bazowych nie może 
przekraczać ograniczeń inwestycyjnych określonych w ust. 5 - 11 powyżej. Inwestycje funduszu w indeksowe 
finansowe instrumenty pochodne nie muszą być uwzględniane w obliczaniu ograniczeń inwestycyjnych 
określonych w ust. 5 - 11. 
Jeśli zbywalny papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego jest oparty na instrumencie pochodnym, 
instrument pochodny musi zostać uwzględniony w obliczeniach zgodnych z postanowieniami niniejszego 
ustępu. 

23. Fundusz nie może zaciągać na rachunek funduszu pożyczki przekraczającej 10% aktywów netto tego funduszu, 
a ewentualne pożyczki tego typu muszą być udzielane przez banki i muszą być rozwiązaniami tymczasowymi, 
pod warunkiem że fundusz może nabywać waluty obce w ramach pożyczek kompensacyjnych. 

24. Fundusz nie może udzielać pożyczek ani występować w charakterze gwaranta w imieniu stron trzecich. 
To ograniczenie nie uniemożliwia funduszowi nabywania zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów 
rynku pieniężnego ani innych instrumentów finansowych określonych w ust. 1 pkt 3), 5) i 6), które nie zostały w 
pełni opłacone.  

25. Fundusz nie może prowadzić niepokrytej sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku 
pieniężnego ani innych instrumentów finansowych. 

26. Fundusz nie może nabywać własności ruchomości ani nieruchomości. 
27. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani świadectw własności takich metali. 
28. W razie wykonywania prawa poboru zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku 

pieniężnego stanowiących część aktywów funduszu, fundusz nie musi przestrzegać ograniczeń określonych w 
tej części. Z zastrzeżeniem przestrzegania zasady dywersyfikacji ryzyka nowo utworzone fundusze mają prawo 
nie spełniać warunków określonych w ust. 5 - 13 oraz w ust. 17 - 19 przez sześć miesięcy od daty utworzenia. 

29. W razie przekroczenia ograniczeń wyszczególnionych w ust. 28 z przyczyn pozostających poza kontrolą 
funduszu lub w wyniku wykonania praw poboru Fundusz musi w pierwszej kolejności przeprowadzić transakcje 
sprzedaży mające zaradzić tej sytuacji, przy czym musi należycie zadbać o interesy posiadaczy tytułów 
uczestnictwa funduszu. 

30. O ile emitent jest wielodziałową osobą prawną, a aktywa poszczególnych oddziałów są zastrzeżone wyłącznie 
dla inwestorów inwestujących w te oddziały oraz dla wierzycieli, których roszczenia wynikają z utworzenia, 
działalności operacyjnej lub likwidacji tego oddziału, każdy oddział uznaje się za oddzielnego emitenta na 
potrzeby stosowania zasady dywersyfikacji ryzyka określonej w ust. 5 – 13 i ust. 17 - 21. 

31. Fundusz nie może również: 
1) pożyczać środków pieniężnych; wyjątkiem są pożyczki krótkoterminowe do wysokości 10% całkowitej 

wartości aktywów netto funduszu; 
2) obciążać aktywów funduszu wskutek zastosowania zastawu, hipoteki, opłat lub jakiegokolwiek rodzaju 

przeniesienia aktywów Funduszu w celu zabezpieczenia zadłużenia, jeśli nie jest to wymagalne w związku 
z dozwolonymi pożyczkami (w ramach ograniczenia do 10% określonego powyżej); to ograniczenie nie 
może uniemożliwiać funduszowi segregacji i zastawiania aktywów w celu tworzenia depozytów 
zabezpieczających w sytuacjach wykorzystywania finansowych instrumentów pochodnych i transakcji 
takimi instrumentami zgodnie z opisem w ust. 32 poniżej; 
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3) gwarantować rozprowadzenia papierów wartościowych żadnej innej spółki ani uczestniczyć (chyba że w 
charakterze inwestora) w ich rozprowadzaniu; 

4) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań stron trzecich; fundusz może jednak lokować depozyty u 
depozytariusza funduszu lub w dowolnym banku albo instytucji depozytowej zaaprobowanej przez 
depozytariusza funduszu, a także może posiadać instrumenty dłużne; pożyczanie papierów wartościowych 
nie stanowi pożyczki wykluczonej niniejszymi ograniczeniami; 

5) udzielać gwarancji lub praw poboru tytułów uczestnictwa funduszu posiadaczom ani jakimkolwiek innymi 
osobom trzecim; 

6) przeprowadzać transakcji z jakimkolwiek wyznaczonym zarządcą lub doradcą inwestycyjnym funduszu 
lub dowolną osobą powiązaną (zgodnie z definicją w części V prospektu, punkt 5.1, część E: 
„Postanowienie końcowe”) tychże, w tym transakcji nabycia, zbycia lub pożyczenia papierów 
wartościowych z inwestycjami  w portfelach, chyba że zgodę na tę czynność wyrazi rada dyrektorów 
funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV; 

7) inwestować w akty własności towarów. 
32. Proces zarządzania ryzykiem funduszu obejmuje monitorowanie łącznej ekspozycji każdego funduszu na ryzyko 

związane z instrumentami pochodnymi, co zasadniczo oznacza pomiar dodatkowej ekspozycji na ryzyko 
rynkowe wynikające ze stosowanie instrumentów pochodnych. Stosowane jest albo podejście oparte na 
zaangażowaniu, albo względnej wartości narażonej na ryzyko (jest to zaznaczane dla poszczególnych funduszy). 
Metodologia zgodna jest z wytycznymi okólnika CSSF 11/512 dotyczącego prezentacji najważniejszych zmiana 
w przepisach dotyczących zarządzania ryzykiem po opublikowaniu przepisów CSSF 10-4 i objaśnień ESMA, 
dalszych objaśnień CSSF dotyczących zasad zarządzania ryzykiem oraz definicji zawartości i formatu procesu 
zarządzania ryzykiem stosowanych w komunikacji z CSSF. 
Proces oparty na zaangażowaniu polega na tym, że każda pozycja instrumentów pochodnych (w tym 
instrumenty wbudowane) jest przeliczana na wartość rynkową równoważnej pozycji aktywów bazowych lub 
wartości nominalnej bądź ceny kontraktu terminowego futures, jeśli jest to bardziej konserwatywne 
oszacowanie (zaangażowanie pozycji instrumentów pochodnych). Jeśli pozycje instrumentów pochodnych 
podlegają zbilansowaniu, mogą zostać wyłączone z obliczeń. W przypadku pozycji zabezpieczonych brana pod 
uwagę jest tylko pozycja netto. Wyłączone z obliczeń mogą być również pozycje instrumentów pochodnych, 
które w pewnych okolicznościach przenoszą pozycję ryzyka z posiadanych papierów wartościowych na inną 
ekspozycję finansową, a także pozycje instrumentów pochodnych, które są pokryte pozycjami pieniężnymi i nie 
uznaje się, aby powodowały dodatkową ekspozycję na ryzyko i dźwignię ryzyka. Łączna ekspozycja na ryzyko 
związana z instrumentami pochodnymi to suma wartości bezwzględnych wymienionego zaangażowania netto i 
jest na ogół wyrażana jako odsetek łącznych aktywów netto funduszu. Łączna ekspozycja na ryzyko związane z 
instrumentami pochodnymi jest w przypadku funduszy stosujących podejście oparte na zaangażowaniu 
ograniczona do 100%. 
W przypadku podejścia opartego na relatywnej wartości narażonej na ryzyko do każdego funduszu 
przypisywany jest portfel referencyjny. Następnie oblicza się następujące parametry: 
1) wartość narażona na ryzyko w bieżących inwestycjach funduszu; 
2) wartość narażona na ryzyko w portfelu referencyjnym.  
Wartość narażona na ryzyko obliczana jest z horyzontem 20-dniowym przy poziomie ufności wynoszącym 99%. 
Wartość narażona na ryzyko w bieżących inwestycjach funduszu nie może przekraczać dwukrotności wartości 
narażonej na ryzyko w portfelu referencyjnym.  
W przypadku każdego funduszu stosującego podejście oparte na wartości narażonej na ryzyko podawany jest 
oczekiwany poziom dźwigni finansowej (obliczanej metoda oparta na sumie wartości nominalnych). Nie jest to 
jednak sztywne ograniczenie i rzeczywisty poziom dźwigni finansowej może być wyższy. 

33. W maksymalnym zakresie zgodnym z ustawą z 2010 roku, jak również ze wszystkimi powiązanymi 
luksemburskimi ustawami i rozporządzeniami wykonawczymi, okólnikami i rozporządzeniami i CSSF 
obowiązujących obecnie lub w przyszłości („Przepisy”), a w szczególności z postanowieniami zawartymi w 
artykule 11 Rozporządzenia Wielkiego Księstwa z 8 lutego 2008 roku (które to postanowienia mogą ulegać 
okresowym zmianom lub poprawkom) w celu zapewnienia skutecznego zarządzania portfelem zarządzający 
inwestycjami funduszu może w odniesieniu do każdego funduszu (a) uczestniczyć jako nabywca lub sprzedający 
w transakcjach odkupu (operations a remere) i transakcjach warunkowego zakupu, a także zawierać umowy 
odkupu (operations de prise/mise en pension) i (b) uczestniczyć w transakcjach pożyczania papierów 
wartościowych.  
Bez względu na okoliczności te operacje nie mogą zagrażać realizacji strategii inwestycyjnej funduszu ani 
podwyższać ryzyka funduszu ponad poziom określony w jego profilu zwartym w prospekcie funduszu. 
Spółka zarządzająca funduszem ma obowiązek utrzymywać wolumen tych transakcji na poziomie pozwalającym 
na wykonywanie zleceń umorzeń.  
Drugie strony tych transakcji musza być poddawane rygorystycznemu nadzorowi zgodnie z zasadami, które 
CSSF uznaje za odpowiednik przepisów prawa wspólnotowego w przypadku tego typu transakcji. 

34. Zabezpieczenie transakcji pożyczania papierów wartościowych musi mieć postać: (i) aktywów płynnych (tj. 
gotówki i krótkoterminowych gwarancji bankowych oraz instrumentów rynku pieniężnego zgodnych z definicją 
określoną w Dyrektywie Rady 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 roku), a także ich ekwiwalentów (w tym 
akredytyw i gwarancji na pierwsze żądanie udzielanych przez instytucje kredytowe pierwszej klasy 
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niepowiązane z drugą stroną transakcji); (ii) obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez państwo 
członkowskie OECD lub jego władze lokalne albo ponadpaństwowe instytucje i organizacje działające na terenie 
UE, regionalnie lub na skalę światową; (iii) tytułów lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez 
przedsiębiorstwa UCI działające na rynkach pieniężnych i codziennie obliczające wartość aktywów netto oraz 
sklasyfikowane w kategorii AAA lub w odpowiadającej jej kategorii; (iv) tytułów lub tytułów uczestnictwa 
emitowanych przez przedsiębiorstwa UCITS inwestujące głównie w obligacje/akcje, o ile te obligacje/akcje 
spełniają warunki określone w podpunktach (v) i (vi); (v) cechujących się odpowiednią płynnością obligacji 
emitowanych lub gwarantowanych przez emitentów pierwszej klasy; (vi) akcji dopuszczonych do obrotu lub 
znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym lub na giełdzie papierów wartościowych państwa 
członkowskiego OECD, pod warunkiem, że te akcje są uwzględnione w głównym indeksie. Papiery wartościowe 
stanowiące przedmiot nabycia z opcją odkupu lub przedmiot nabycia w transakcji warunkowego zakupu muszą 
być papierami wartościowymi typu określonego w podpunktach (i), (ii), (iii), (v) lub (vi). 
Zabezpieczenie gotówkowe otrzymane przez fundusz w związku z taką transakcją nie może zostać wtórnie 
zainwestowane, chyba że w prospekcie znajdzie się wyraźne zezwolenie na takie inwestycje danego funduszu. W 
takim przypadku zabezpieczenie gotówkowe otrzymane przez dany fundusz w związku z dowolną transakcją 
tego typu może zostać wtórnie zainwestowane w sposób zgodny ze strategią inwestycyjną tego funduszu w (a) 
tytuły lub tytułu uczestnictwa emitowane przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania działające na 
rynkach pieniężnych i codziennie obliczające wartość aktywów netto oraz sklasyfikowane w kategorii AAA lub w 
odpowiadającej jej kategorii; (b) krótkoterminowe depozyty bankowe; (c) instrumenty rynku pieniężnego 
zgodne z definicją w rozporządzeniu z 2008 roku przywołanym powyżej; (d) krótkoterminowe obligacje 
emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie UE, Szwajcarię, Kanadę, Japonię lub Stany 
Zjednoczone lub przez ich władze lokalne albo przez ponadpaństwowe instytucje lub organizacje działające na 
terenie UE, regionalnie lub na skalę światową; (e) cechujące się odpowiednią płynnością obligacji emitowane lub 
gwarantowane przez emitentów pierwszej klasy; (f) ramach transakcji warunkowego zakupu zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w podpunkcie I C. a) okólnika CSSF przywołanego powyżej. Taka wtórna 
inwestycja musi zostać uwzględniona podczas obliczania ekspozycji na ryzyko danego funduszu w związku z 
instrumentami pochodnymi, zwłaszcza jeśli powoduje powstanie dźwigni finansowej.   

 

c. 

 Opłaty za zarządzanie subfunduszem Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund  

funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV 

 

Artykuł 26 

1. Subfundusz ponosi koszt rocznej opłaty za zarządzanie na rzecz spółki FIL Fund Management Limited z siedzibą 
na Bermudach (Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM19, Bermudy) naliczanej od wartości aktywów 
netto subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 1,25% w przypadku tytułów uczestnictwa typu A oraz nie 
wyższej niż 1,00% w przypadku tytułów uczestnictwa typu Y. Przedmiotowa opłata może zostać okresowo 
podniesiona w odniesieniu do subfunduszu, pod warunkiem że nie będzie przekraczać rocznej stawki 2,00% 
wartości aktywów netto subfunduszu. Roczna opłata za zarządzanie jest naliczana dziennie i wypłacana 
miesięcznie, zazwyczaj w dolarach amerykańskich. 

2. Koszty prowizji maklerskich, opłat transakcyjnych oraz innego rodzaju koszty operacyjne subfunduszu są 
ponoszone bezpośrednio przez subfundusz. 

 
Artykuł 27 

Zasady dywersyfikacji lokat 

Przy lokowaniu swoich Aktywów, Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 
określone w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 
 

Artykuł 28 

Udzielanie pożyczek pieniężnych i gwarancji 

Fundusz nie może udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeń ani gwarancji.  
 

Artykuł 29 
Zaciąganie zobowiązań 

1. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani kredytów. 
2. Fundusz nie może również emitować obligacji. 
 

Artykuł 30 

Kryteria doboru lokat 

1. Głównym kryterium, którym Fundusz będzie się kierować przy doborze lokat, jest wzrost wartości Aktywów 
Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa Funduszu będą inwestowane głównie w tytuły 
uczestnictwa subfunduszu Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund funduszu zagranicznego Fidelity 
Funds SICAV z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz będzie również inwestować Aktywa w depozyty oraz  w celu 
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ograniczenia ryzyka inwestycyjnego – w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty 
Pochodne. 

2. Alokacja Aktywów Funduszu w odniesieniu do poszczególnych kategorii lokat oparta jest na szacunku relacji 
zysk (oczekiwana stopa zwrotu) – ryzyko. Celem określenia tej relacji Fundusz bierze pod uwagę w 
szczególności: 
1) w odniesieniu do tytułów uczestnictwa subfunduszu Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund 

funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV: 
b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu; 
c) adekwatność polityki inwestycyjnej instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

Funduszu; 
2) w odniesieniu do depozytów: 

a) możliwe do uzyskania oprocentowanie; 
b) wiarygodność banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, w której depozyt ten 

miałby zostać złożony; 
3) w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych: 

a) możliwość zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z inwestycji w kategorie lokat określone w 
art. 23 ust. 1 pkt 1); 

b) warunki na jakich Instrument Pochodny zostanie dostarczony; 
c) wiarygodność banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, która będzie 

kontrpartnerem transakcji; 
4) w odniesieniu do Walut Obcych: 

a) możliwość nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu Fidelity Funds – Global Multi Asset Income 
Fund; 

b) cena nabycia Waluty Obcej; 
c) wiarygodność banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, która będzie 

dostarczać Walutę Obcą. 
 

Artykuł 31 

Instrumenty Pochodne 

1. Fundusz może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne, dla których Instrumentami Bazowymi są: 
1) Waluty Obce; 
2) stopy procentowe. 

2. Instrumenty Pochodne, z wyłączeniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, mogą być 
przedmiotem lokat Funduszu pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. 

3. Lokaty w Instrumenty Pochodne dokonywane są w celu ograniczenia ryzyka związanego z Instrumentami 
Bazowymi. 

4. Przy dokonywaniu lokat w Instrumenty Pochodne stosowane są kryteria doboru lokat wymienione w art. 30, z 
uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

5. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod 
warunkiem, że: 
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, którego 

kapitały własne wynoszą co najmniej 100.000.000,00 złotych w chwili zawarcia transakcji; 
2) instrumenty te podlegają codziennej możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej, 
3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane przez Fundusz lub pozycja w nich zajęta może 

zostać w dowolnym czasie zlikwidowana transakcją równoważącą. 
6. Fundusz zawierając umowę, której przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, ustala 

Wartość Ryzyka Kontrahenta („WRK”), rozumianą jako ustaloną przez Fundusz wartość niezrealizowanego 
zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu wartości niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat 
bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości premii 
zapłaconej przy zakupie opcji.  

7. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku 
transakcji zawartych z tym samym podmiotem, WRK jest wyznaczana jako dodatnia różnica niezrealizowanych 
zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile: 
1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria wskazane w art. 85 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.); 
2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie zapłacona tylko jedna kwota 

stanowiąca równoważność salda wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy 
wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne; 

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej umowy; 
4) warunki, o których mowa w pkt 1) – 3), nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze stron 

umowy ramowej. 
8. WRK w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne, zawartych z danym podmiotem nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli 
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podmiot ten jest instytucją kredytową, bankiem krajowym lub bankiem zagranicznym – 20% wartości Aktywów 
Funduszu. 

9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych ustala się w ten sposób, że od wartości zajętych pozycji długich w 
bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego, odejmuje się wartość zajmowanych pozycji krótkich w takiej 
samej bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub płatności w pełni 
kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji. 

10. W przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe, za wartość odpowiednio 
pozycji długich lub krótkich w Instrumencie Bazowym przyjmuje się wartość nominalną Instrumentów 
Pochodnych, na podstawie której są kalkulowane przepływy pieniężne podlegające wymianie, a w przypadku 
gdy do ustalenia przepływów pieniężnych z tytułu Instrumentu Pochodnego zastosowano dodatkowo mnożniki 
– wartość nominalną tych Instrumentów Pochodnych skorygowaną o odpowiedni mnożnik. 

11. W przypadku opcji wartość pozycji w Bazie Instrumentu Pochodnego ustala się jako iloczyn wartości nominalnej 
transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji. 

12. W przypadku gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego stanowi mnożnik lub mnożniki, 
wartość nominalna Instrumentu Pochodnego wyznaczana jest przy zastosowaniu tego mnożnika bądź 
mnożników. 

13. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce oraz stopy procentowe, nie może stanowić 
łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Funduszu. Różnica pomiędzy łączną wartością zaangażowania w 
kategorie lokat określone w art. 23 ust. 1 pkt 1) denominowane w danej Walucie Obcej oraz wartością tej Waluty 
Obcej stanowiącej Bazę Instrumentów Pochodnych zabezpieczających te lokaty nie może przekraczać 3%. 

14. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez 
Fundusz dla składnika lokat stanowiącego Bazę Instrumentów Pochodnych. 

15. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość Bazy Instrumentów Pochodnych według 
następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po 

stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży Instrumentów Bazowych albo do spełnienia świadczenia 
pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży – wartość Bazy 
Instrumentu Pochodnego przyjmuje się ze znakiem ujemnym;  

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po 
stronie Funduszu zobowiązania do zakupu Instrumentów Bazowych albo do spełnienia świadczenia 
pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży – wartość Bazy 
Instrumentu Pochodnego przyjmuje się ze znakiem dodatnim. 

16. Z lokatami w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, związane są 
następujące rodzaje ryzyka: 
1) ryzyko rynkowe – ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych 

pozycji wchodzących w skład Aktywów Funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak 
stopy procentowe, kursy walutowe lub zdolność kredytowa emitenta, przy czym w celu pomiaru tego 
ryzyka Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po 
uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 48a pkt 1) Ustawy, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik; 

2) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny Bazy Instrumentu Pochodnego – w 
celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego; 

3) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w 
rozliczeniach transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne – w celu pomiaru tego ryzyka 
Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej ilości 
transakcji na danym Instrumencie Pochodnym; 

4) ryzyko kontrahenta – wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, 
których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, bez uwzględniania opłat i świadczeń ponoszonych przez 
Fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności premii zapłaconej przy zakupie opcji, 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 braku możliwości, w odpowiednio krótkim okresie czasu, sprzedaży, likwidacji 
lub zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość 
Aktywów Netto Funduszu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz w odniesieniu do Instrumentów 
Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wielkości pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich 
dziennych obrotów rynkowych na tym Instrumencie Pochodnym, a w przypadku Niewystandaryzowanych 
Instrumentów Pochodnych ryzyko płynności będzie mierzone przez analizę umów w zakresie możliwości 
realizacji transakcji zamykającej przed terminem realizacji transakcji wskazanym w umowie dotyczącej 
Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego; 

6) ryzyko modelu – ryzyko wystąpienia różnicy pomiędzy wyceną rynkową a wyceną teoretyczną opartą na 
prawidłowo skonstruowanym modelu – w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz będzie monitorował różnice 
wyceny według modelu do rzeczywistej ceny zamknięcia; 

7) ryzyko operacyjne – ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów 
wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów Towarzystwa, zasobów ludzkich lub 
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wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące ryzyko prawne i dokumentacyjne oraz ryzyko 
wynikające ze stosowanych w imieniu Funduszu procedur zawierania transakcji, rozliczania i wyceny – w 
celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości i wartości zdarzeń związanych z wystąpieniem 
danego ryzyka w określonym przedziale czasowym; 

8) ryzyko związane z Instrumentami Bazowymi – ryzyko związane z możliwością niekorzystnego 
kształtowania się wartości (cen) Instrumentów Bazowych – w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa 
wartości pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 48a pkt 1) Ustawy; 

9) ryzyko dźwigni finansowej – ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie 
Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat 
Funduszu – w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot 
zaangażowania w Instrumenty Pochodne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 
48a pkt 1) Ustawy oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych. 

17. Szczegółowe sposoby pomiaru ryzyk związanych z Instrumentami Pochodnymi, w tym 
Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, określają polityki zarządzania ryzykiem, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 48a Ustawy. 

18. Wyznaczenie wartości ryzyka kontrahenta jest dokonywane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
154 ust. 6 Ustawy. 

 
Rozdział VIII 

Ustalanie Wartości Aktywów Netto 

Artykuł 32 

Zasady podstawowe 

1. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w złotych według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej. 

2. Na Dzień Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz ustala Wartość Aktywów 
Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat poszczególnych serii. 

 

Artykuł 33 

Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku 
1. Przez aktywny rynek rozumie się rynek spełniający łącznie następujące kryteria:  

1) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 
2) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 
3) ceny są podawane do publicznej wiadomości. 

2. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 
1) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – 

według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku 
w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wycena składników lokat dokonywana jest po 
ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej 
przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo 
wartość z Dnia Wyceny, 

2) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy 
czym wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski albo na danym składniku lokat nie 
zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu 
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie 
oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w § 30 Rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wycena składników lokat 
dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – 
innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje 
się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość, 

3) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według 
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym 
rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego 
odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej, zgodnie z § 30 Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 

3. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością 
godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego są: 
1) wolumen obrotu na danym składniku lokat, 
2) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, 
3) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, 
4) kolejność wprowadzenia do obrotu, 
5) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 

4. Badania aktywnych rynków i wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną Funduszu, 
dokonuje się w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 3. Wyboru tego dokonuje się na koniec każdego 
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kolejnego miesiąca kalendarzowego w pierwszym roboczym dniu kolejnego miesiąca. Wybrany rynek główny 
stanowi źródło kursów do wyceny składników aktywów przez kolejny pełny miesiąc kalendarzowy. 

5. Dla Papieru Wartościowego nowej emisji (lub innego składnika lokat) wprowadzanego po raz pierwszy do 
obrotu w trakcie miesiąca kalendarzowego ustalenie rynku głównego następuje na podstawie analizy wolumenu 
obrotu na danym składniku lokat w pierwszym dniu notowania. 

6. Za ostatnie dostępne na aktywnym rynku kursy w momencie dokonywania wyceny Fundusz przyjmuje kursy 
z godziny 23:30 czasu polskiego. 

 
Artykuł 34 

Wycena lokat nienotowanych na aktywnym rynku 

1. Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się według wartości godziwej 
spełniającej warunki wiarygodności określone w § 30 Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. 

2. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się, zgodnie z § 30 Rozporządzenia w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości, wartość wyznaczoną poprzez: 
1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego 

rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych 
związanych z tym składnikiem, 

2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane 
wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 

3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 
4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie 

ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej 
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 

3. Modele i metody wyceny składników lokat podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 
4. Modele wyceny udostępniane przez serwisy informacyjno-transakcyjne Bloomberg lub Superderivatives 

spełniają przesłanki wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej wyznaczonej przez wyspecjalizowaną, 
niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi. 

5. W każdym Dniu Wyceny Fundusz dokonuje oceny wszystkich znanych mu informacji i czynników, które miały 
miejsce od poprzedniego Dnia Wyceny mogących istotnie wpłynąć na wartość wyceny. W przypadku 
wystąpienia istotnych przesłanek uzasadniających konieczność dokonania aktualizacji wyceny, Fundusz 
dokonuje takiej aktualizacji w porozumieniu z Depozytariuszem. 

6. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość 
tych tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń, jakie miały miejsce po dniu jej ogłoszenia do godziny 
23.30 czasu polskiego w Dniu Wyceny, mających wpływ na wartość godziwą. 

7. W przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, przy których odkupywaniu 
pobierane są opłaty manipulacyjne, lub dla których ogłaszana jest cena odkupienia, za wartość wyceny 
przyjmuje się odpowiednio: 
1) wartość tytułów uczestnictwa ustaloną zgodnie zasadami określonymi w ust. 6 pomniejszoną o wartość 

opłat manipulacyjnych, jakie zostałyby pobrane w przypadku ich odkupienia, 
2) wartość tytułów uczestnictwa obliczoną jako iloczyn liczby tytułów uczestnictwa i ich ceny odkupienia. 

8. Depozyty wycenia się w wysokości sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę 
naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  

9. Instrumenty Pochodne, których wycena nie jest przeprowadzana za pośrednictwem serwisów informacyjno-
transakcyjnych Bloomberg lub Superderivatives, są wyceniane według wartości godziwej przede wszystkim w 
oparciu o: 
1) model zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 
2) w przypadku opcji kupna – o model Blacka-Scholesa lub inny wykorzystywany do wyceny 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych; 
3) w przypadku opcji sprzedaży – o parytet call – put. 

10. Inne wykorzystywane do wyceny Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych modele wyceny 
podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Depozytariuszem. 

11. Wierzytelności wycenia się według wartości godziwej, przy użyciu modelu zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych. 

12. Oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, może nastąpić na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej 
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 

13. Za nieróżniący się istotnie składnik uznaje się: 
1) ten sam składnik notowany, na innym niż rynek główny, aktywnym rynku; 
2) najbardziej zbliżony w prawach składnik notowany na aktywnym rynku. 
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Artykuł 35 

Wycena Walut Obcych oraz Aktywów i zobowiązań denominowanych w Walutach Obcych 

1. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w Walutach Obcych wycenia lub ustala się w Walucie 
Obcej, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku – 
w Walucie Obcej, w której są denominowane. 

2. Waluty Obce, Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w Walutach Obcych wykazuje się w złotych, 
po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej Waluty Obcej przez 
Narodowy Bank Polski. 

3. Wartość Walut Obcych oraz Aktywów notowanych lub denominowanych w Walutach Obcych, dla których 
Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do dolara amerykańskiego, a jeżeli nie jest to 
możliwe – w relacji do euro. 

4. W przypadku Papierów Wartościowych notowanych równocześnie na aktywnych rynkach zagranicznych 
i polskich, wycena wykonywana jest w złotych, to znaczy, że gdy rynkiem głównym jest rynek zagraniczny 
notowanie z tego rynku przeliczane jest na złote po obowiązującym na Dzień Wyceny kursie wyliczonym dla 
danej Waluty Obcej przez Narodowy Bank Polski. 

5. Wszystkie zobowiązania i należności walutowe wynikające z transakcji wymiany Walut Obcych w okresie 
„SPOT” (to znaczy w okresie 2 dni roboczych na rynku międzybankowym do dnia rozliczenia transakcji) 
i krótszym wyceniane są od dnia zawarcia transakcji do jej rozliczenia według średniego kursu wyliczonego dla 
danej Waluty Obcej przez Narodowy Bank Polski. 

 
Rozdział IX 

Dochody Funduszu 

Artykuł 36 

Dochody Funduszu 

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

Artykuł 37 

Przychody ze zbycia lokat Funduszu 

1. Na warunkach opisanych w ust. 3 – 12, Fundusz może wypłacać na rzecz Uczestników przychody ze zbycia lokat 
Funduszu, pomniejszonych o koszty działania Funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o 
część kosztów działania Funduszu przypadające na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do 
wartości portfela inwestycyjnego Funduszu. 

2. Wypłata przychodów ze zbycia lokat Funduszu następuje bez wykupywania Certyfikatów. 
3. Fundusz może wypłacać wyłącznie przychody ze zbycia lokat, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1), osiągnięte 

przez Fundusz w danym roku obrotowym po ich pomniejszeniu o koszty wymienione w ust. 4. 
4. Do kosztów pomniejszających wartość uzyskanych przez Fundusz przychodów zaliczają się: 

1) koszty związane z nabyciem składników lokat wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1); 
2) koszty działania Funduszu za okres od dnia nabycia wymienionego w pkt 1) składnika lokat do dnia jego 

zbycia przez Fundusz, które są bezpośrednio związane ze zbytymi lokatami wymienionymi w art. 23 ust. 1 
pkt 1).  

5. Decyzję o wypłacie przychodów Funduszu podejmować będzie Towarzystwo po uzyskaniu przychodu z 
kategorii lokat wymienionych w art. 23 ust.1 pkt 1). Towarzystwo podejmując tę decyzję będzie kierować się 
następującymi czynnikami: 
1) wysokością uzyskanego przychodu z kategorii lokat wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1), 
2) płynnością finansową Funduszu w ciągu trzech kolejnych miesięcy począwszy od dnia uzyskania 

przychodu z kategorii lokat wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1); 
3) możliwościami inwestycyjnymi w kategorie lokat wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1), 
4) projektowanymi w ciągu najbliższego roku kosztami funkcjonowania Funduszu. 

6. Na podstawie wysokości uzyskanego przychodu z kategorii lokat wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1), po 
uwzględnieniu zysku lub straty z tytułu punktów swapowych należnych w związku z dokonywaniem lokat w 
Instrumenty Pochodne mające na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego, Towarzystwo dokona sprzedaży 
kategorii lokat wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1) w kwocie będącej sumą uzyskanego przychodu z kategorii 
lokat wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz zysku lub straty z tytułu punktów swapowych należnych w 
związku z dokonywaniem lokat w Instrumenty Pochodne mające na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego. 

7. Podejmując decyzję o wypłacie przychodów ze zbycia lokat, Towarzystwo określa kwotę przychodów ze zbycia 
lokat przeznaczoną do wypłaty na rzecz Uczestników przypadającą na 1 Certyfikat kierując się zasadą, że 
maksymalna kwota przychodów do wypłaty nie może być wyższa niż iloraz określonej zgodnie z ust. 6 kwoty 
przychodu uzyskanego ze sprzedaży kategorii lokat określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz liczby 
nieumorzonych Certyfikatów, zaokrąglony w dół do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Uprawnionym do otrzymania kwoty przychodów ze zbycia lokat przeznaczonych do wypłaty będą Uczestnicy 
wpisani do Ewidencji na 7 Dni Roboczych przed Dniem Wypłaty przychodów ze zbycia lokat. 

9. Dzień Wypłaty przychodów ze zbycia lokat określa Towarzystwo, przy czym termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż w pierwszym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. b) po dniu ogłoszenia przez 
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Towarzystwo informacji o podjęciu decyzji o wypłacie przychodów ze zbycia lokat oraz powinien pokrywać się z 
Dniem Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. b). 

10. O podjęciu decyzji o wypłacie przychodów ze zbycia lokat, Towarzystwo będzie ogłaszać na stronie internetowej 
Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl na co najmniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wypłaty 
przychodów ze zbycia lokat na rzecz Uczestników. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące 
informacje: przypadającą na 1 Certyfikat kwotę przychodów ze zbycia lokat przeznaczonych do wypłaty, Dzień 
Wypłaty przychodów ze zbycia lokat oraz dzień, wedle którego ustala się Uczestników uprawnionych do 
otrzymania kwoty przychodów ze zbycia lokat. 

11. Kwotę środków pieniężnych przypadających danemu Uczestnikowi z tytułu wypłaty przez Fundusz przychodów 
ze zbycia lokat ustala się na podstawie iloczynu liczby Certyfikatów zapisanych w Ewidencji na rzecz Uczestnika 
w dniu ustalenia uprawnionych do ich otrzymania oraz kwoty przychodów ze zbycia lokat przeznaczonych do 
wypłaty przypadającej na 1 Certyfikat wskazanej przez Towarzystwo zgodnie z ust. 7. 

12. Wypłata, kwoty wskazanej w ust. 11, następuje w Dniu Wypłaty na wskazany w Ewidencji Uczestników 
rachunek bankowy Uczestnika. Kwotę tę pomniejsza się o podatek dochodowy lub inne należności 
publicznoprawne, o ile przepisy prawa będą nakładać na Fundusz lub Towarzystwo obowiązek ich obliczenia 
lub pobrania. 
 

Rozdział X 

Koszty Funduszu 

Artykuł 38 

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem  

oraz wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem oraz 
wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu, chyba że Komisja wyznaczy innego 
likwidatora. 

2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest za każdy dzień roku liczonego jako 
365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto 
z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem 
wynosi: 

1) 2,0% Wartości Aktywów Netto w skali roku w pierwszym roku działania Funduszu, począwszy od dnia 
zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych; 

2) 1,75% Wartości Aktywów Netto w skali roku, w drugim roku działania Funduszu; 
3) 1,5% Wartości Aktywów Netto w skali roku w kolejnych latach działania Funduszu. 

3. Naliczone wynagrodzenie stałe Towarzystwa pobierane jest ze środków Funduszu, najpóźniej w terminie 10 dni 
od dnia jego naliczenia. 

4. Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu naliczane jest od dnia 
otwarcia likwidacji Funduszu do dnia umorzenia Certyfikatów poprzez wypłatę środków pieniężnych 
Uczestnikom za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) w każdym 
Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna stawka wynagrodzenia 
Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu wynosi 1% Wartości Aktywów Netto w skali 
roku, przy czym nie mniej niż 75.000,00 złotych kwartalnie. 

5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora 
Funduszu nie obejmuje podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie zostanie podwyższone o wartość 
należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w chwili powstania 
obowiązku podatkowego. 

 

Artykuł 39 

Pokrywanie kosztów związanych z działalnością Funduszu 

1. Fundusz z własnych środków pokrywa wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz 
wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu w wysokości i na zasadach 
określonych w art. 38 oraz następujące koszty związane z działalnością Funduszu: 
1) opłaty za prowadzenie rachunków Funduszu; 
2) prowizje i opłaty maklerskie, prowizje i opłaty bankowe, opłaty naliczane przez instytucje depozytowe 

i izby rozliczeniowe oraz taksy notarialne związane z nabywaniem, zbywaniem i zamianą składników lokat 
portfela inwestycyjnego Funduszu, a także opłaty manipulacyjne pobierane przez podmioty emitujące lub 
pośredniczące w zbywaniu, odkupywaniu, zamianie lub konwersji składników lokat, w szczególności 
opłaty wstępne pobierane przy zbywaniu tytułów uczestnictwa; 

3) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej, obciążające Fundusz na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

4) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów 
Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 6) i 7); 

5) koszty likwidacji Funduszu, za wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 14); 
6) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; 
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7) koszty wynagrodzenia Depozytariusza, za weryfikację wyceny Aktywów Funduszu oraz realizację 
pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 

8) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu; 
9) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
10) koszty związane z dokonywaniem ogłoszeń i realizacją obowiązków informacyjnych wymaganych 

przepisami prawa i Statutu; 
11) koszty związane z organizacją i działalnością Zgromadzenia Inwestorów Funduszu;  
12) koszty obsługi prawnej i notarialnej Funduszu oraz usług doradztwa zewnętrznego (innych niż doradztwo 

inwestycyjne), w tym w szczególności doradztwa gospodarczego, prawnego i podatkowego w zakresie 
prowadzonej przez Fundusz działalności inwestycyjnej; 

13) koszty wyceny Aktywów Funduszu i prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu w przypadku 
powierzenia przez Towarzystwo dokonywania wyceny Aktywów Funduszu lub prowadzenia ksiąg 
rachunkowych podmiotowi trzeciemu; 

14) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu innego niż Towarzystwo – w przypadku, gdy Komisja 
wyznaczy likwidatora innego niż Towarzystwo. 

2. Koszty określone w ust. 1 pkt 1) – 5) stanowią koszty nielimitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 

3. Koszty określone w ust. 1 pkt 6) – 14) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 
limitu wskazanego odpowiednio w ust. 4 – 10. Nadwyżkę ponad ustalony limit Towarzystwo będzie pokrywało z 
własnych środków. 

4. Limit kosztów, o których mowa w ust.1 pkt 6), wynosi 0,045% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w 
danym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 
pkt 9 lit. b). 

5. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) – 11), wynosi 150.000,00 zł w skali roku kalendarzowego. 
6. Limit kosztów, o których mowa w ust.1 pkt 12), wynosi 0,3% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w 

danym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 
pkt 9 lit. b). 

7. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), wynosi 140.000,00 zł w skali roku kalendarzowego. 
8. Limit kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 14), wynosi 0,1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym 

mowa w art. 2 pkt 9) lit. f) w skali roku obrotowego, przy czym nie mniej niż 75.000,00 złotych. 
9. Koszty określone w ust. 1 będą kalkulowane, naliczane i pokrywane na zasadach oraz w terminach określonych 

przez umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia oraz zgodnie z przepisami 
prawa i decyzjami wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej. 

10. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z własnych środków kosztów określonych w ust. 1. 
 

Rozdział XI 

Obowiązki informacyjne 

Artykuł 40 

Tryb udostępnienia Warunków Emisji 

Warunki Emisji Certyfikatów danej emisji dołączane są do propozycji nabycia Certyfikatów tej emisji, jak również 
w okresie ich ważności dostępne są w lokalu Towarzystwa w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 oraz innych miejscach 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych szczegółowo w Warunkach Emisji wyłącznie dla podmiotów do 
których została skierowana propozycja nabycia Certyfikatów tej emisji. 
 

Artykuł 41 

Inne informacje 

1. Jeżeli Statut lub Ustawa nie stanowi inaczej, informacje o Funduszu wymagane Ustawą oraz Statutem są 
podawane do wiadomości Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem 
www.novofundusze.pl. 

2. Sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane w trybie określonym w Ustawie oraz w przepisach 
określających szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

3. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu są publikowane na stronie internetowej Towarzystwa 
pod adresem www.novofundusze.pl. 

4. Fundusz publikuje półroczne sprawozdania finansowe w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego 
półrocza roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Fundusz publikuje roczne sprawozdania finansowe w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, 
z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Jeżeli rozpoczęcie działalności Funduszu przypadnie na drugi kwartał roku obrotowego – Fundusz dokona 
połączenia półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten 
rok. 

7. Jeżeli rozpoczęcie działalności przypadnie na czwarty kwartał roku obrotowego – Fundusz dokona połączenia 
rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy 
czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny. 



 

– 35 – 

8. Fundusz może ujawnić informacje stanowiące tajemnicę zawodową na żądanie jedynego Uczestnika, przy czym 
w przypadku, gdy Uczestnikiem są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego 
przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny Uczestnik. 

9. Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące subfunduszu Fidelity Funds – Global 
Multi Asset Income Fund funduszu zagranicznego Fidelity Funds SICAV z siedzibą w Luksemburgu przy 
prowadzeniu zapisów na Certyfikaty lub na żądanie Uczestnika.  

 

Rozdział XII 

Rozwiązanie Funduszu 

Artykuł 42 

Rozwiązanie Funduszu 
1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn rozwiązania funduszu inwestycyjnego 

określonych w Ustawie, a także w przypadku gdy Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu. 
2. Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto spadła 

poniżej 1.000.000,00 złotych. 
3. Informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu będzie niezwłocznie publikowana przez 

Towarzystwo lub Depozytariusza w gazecie „Parkiet”, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, oraz przekazana 
Komisji. W przypadku, gdy publikacja informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w gazecie „Parkiet” nie 
będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania gazety „Parkiet”, 
informacja ta zostanie opublikowana w gazecie „Rzeczpospolita”. O wystąpieniu przyczyny rozwiązania 
Funduszu Towarzystwo ogłosi również na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl. 

4. Ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu będą publikowane przez likwidatora Funduszu w gazecie „Parkiet”, 
z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy publikacja ogłoszeń, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, w gazecie „Parkiet” nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia 
wydawania gazety „Parkiet”, ogłoszenia te zostaną opublikowane w gazecie „Rzeczpospolita”. O otwarciu 
likwidacji Funduszu Towarzystwo informuje również Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 

5. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. 
6. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli 

Funduszu i umorzeniu Certyfikatów przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, 
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów. 

7. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego. 
 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 

Artykuł 43 

Ogłaszanie zmian Statutu 

O zmianach Statutu Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.novofundusze.pl. 
 
 

Artykuł 44 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Funduszu dokonuje Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa. 

Artykuł 45 

Pozostałe postanowienia 

1. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 7. 
2. Postanowienia Statutu obowiązują wszystkich Uczestników oraz Towarzystwo. 
3. Wszelkie kwestie prawne nieujęte w Statucie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego. 


