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     Warszawa, dnia 11 października 2021 roku 

Ogłoszenie 

o zmianie statutu NOVO RENTIER Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Rentier 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na 

tym, że: 

 
1) Art. 24 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

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 30% swoich aktywów w gotówce lub instrumentach rynku pieniężnego 
(depozyty gotówkowe i krótkoterminowe, lokaty terminowe i weksle, fundusze rynku pieniężnego).  

 

2) Art. 33 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Artykuł 33 
Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku 

Przez aktywny rynek rozumie się rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów 
lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby 
dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 
giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 
częstotliwością i wolumenem. Przez dostateczny wolumen i częstotliwość rozumie się dla 
instrumentów udziałowych polskich i zagranicznych: 
1.  jeśli spełniony jest co najmniej jeden z trzech następujących warunków, wolumen uznaje się za 

dostateczny: 
a) wolumen obrotu za ostatni miesiąc pomnożony przez 12 miesięcy wynosi co najmniej 5% 

wielkości emisji papieru wartościowego lub; 
b) Towarzystwo jest w stanie sprzedać całą swoją pozycję w trakcie 365 dni lub; 
c) wartość obrotu za poprzedni miesiąc wynosi co najmniej 300 tys. zł lub równowartość, 

przeliczając po średnim kursie NBP z ostatniego dnia miesiąca; 
- jeśli w poprzednim miesiącu wystąpiło co najmniej 7 dni z obrotem, częstotliwość uznaje się za 

dostateczną 
2. dla polskich obligacji skarbowych:  

-  rynek Treasury BondSpot Poland zgodny z regulaminem fixingu skarbowych papierów 
wartościowych; 

3. dla pozostałych instrumentów dłużnych oraz instrumentów rynku pieniężnego:  
- jeśli spełniony jest co najmniej jeden z trzech następujących warunków, wolumen uznaje się za 
dostateczny: 

a) wolumen obrotu za ostatni miesiąc pomnożony przez 12 miesięcy wynosi co najmniej 5% 
wielkości emisji danej serii papieru wartościowego lub; 

b) Towarzystwo jest w stanie sprzedać całą swoją pozycję w trakcie 365 dni lub; 
c) wartość obrotu za poprzedni miesiąc wynosi co najmniej 100 tys. zł lub równowartość, 

przeliczając po  średnim kursie NBP z ostatniego dnia miesiąca; 
- jeśli w poprzednim miesiącu wystąpiło co najmniej 5 dni z obrotem, częstotliwość uznaje się za 

dostateczną. 
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4. Towarzystwo sprawdza, czy hipotetycznie może sprzedać łączną pozycję w danym papierze we 
wszystkich funduszach zarządzanych przez TFI w ciągu 365 dni podstawie badanie obrotu za 
poprzedni miesiąc. Jeśli pozycja w instrumencie jest mniejsza niż obrót za poprzedni miesiąc 
pomnożony przez 12, uznaje się, że Towarzystwo jest w stanie sprzedać całą swoją pozycję w 
danym instrumencie w ciągu 365 dni. 

5. Wartości użyte do wyznaczenia dostatecznego wolumenu na aktywnym rynku – 300 tys. zł dla 
instrumentów udziałowych oraz 100 tys. zł dla instrumentów dłużnych wyznaczone zostały na 
podstawie analizy obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych, NewConnect oraz Catalyst. 
Towarzystwo raz na 6 miesięcy dokonywać będzie analizy obrotów na wyżej wymienionych 
rynkach w celu ustalenia, czy wartość obrotów nie uległa istotnej zmianie, a ustalone kwoty wciąż 
odzwierciedlają dostateczny wolumen na aktywnym rynku. Analiza podlegać będzie uzgodnieniu z 
depozytariuszem. 

6. Aktywa i zobowiązania funduszu wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 

a) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 
b) w przypadku braku ceny, o której mowa w lit. a), cenę otrzymaną przy zastosowaniu 

modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób 
bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 

c) w przypadku braku ceny, o której mowa w lit. a) i b), wartość godziwą ustaloną za 
pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej). 

7. Jako dane obserwowalne rozumie się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, 
które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, 
uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni: 

a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 
b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który 

nie jest aktywny, 
c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a) i b), które są 

obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w 
szczególności: 

– stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, 
– zakładaną zmienność, 
– spread kredytowy, 

d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 
8. Za dane nieobserwowalne uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane przy 

wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat 
założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 

9. 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 
kolejno: 

1) wolumen obrotu na danym składniku lokat lub 
2) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub 
3) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 
4) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub 
5) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku. 

10. Badania aktywnych rynków i wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną 
funduszu, dokonuje się w pierwszym roboczym dniu miesiąca, w oparciu o dane z poprzedniego 
miesiąca. Wybrany rynek główny stanowi źródło kursów do wyceny składników aktywów przez 
pełny miesiąc kalendarzowy. 

 

3) Art. 34 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Artykuł 34 
Wycena lokat nienotowanych na aktywnym rynku 

1. Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się następujący sposób: 
1) W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych: 
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-  o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie 
podlegał wydłużeniu, oraz- niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych 
kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez fundusz dłużnych papierów 
wartościowych wcześniejszej emisji, dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, 
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu 
utraty wartości składnika aktywów. 
2) Składników lokat innych niż w pkt 1) - według wartości godziwej spełniającej warunki 
wiarygodności określone w § 24 Rozporządzenia: 

a) w przypadku braku aktywnego rynku, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, 
gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub 
pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 

b) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 2 lit. a) powyżej, wartość godziwą ustaloną 
za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii 
wartości godziwej).  

2. Zgodnie z §2 ust. 21 lit. b i c Rozporządzenia definiuje się: 
dane obserwowalne - dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby 
uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób 
bezpośredni lub pośredni: 

a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 
b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który 

nie jest aktywny, 
c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a) i b), które są 

obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w 
szczególności: 

– stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, 
– zakładaną zmienność, 
– spread kredytowy, 

d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek; 
dane nieobserwowalne - dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu 
wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń 
przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej. 

3. Dłużne papiery wartościowe nowych emisji (z wyłączeniem polskich obligacji 
skarbowych)dopuszczone do publicznego obrotu, do momentu pierwszego badania aktywności 
rynku po pierwszym notowaniu, wyceniane są według wartości godziwej, za którą zgodnie z §24 
Rozporządzenia uznaje się: 

a) cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii 
wartości godziwej); 

b) w przypadku braku ceny, o której mowa w lit. a), wartość godziwą ustaloną za pomocą 
modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości 
godziwej). 

4. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych: 
i. o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie 

podlegał wydłużeniu, oraz 
ii. niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji 

połączonych z umorzeniem posiadanych przez fundusz dłużnych papierów wartościowych 
wcześniejszej emisji 

- które wycenia się w skorygowanej cenie nabycia przy użyciu efektywnej stopy procentowej, 
stosuje się poniższe. 
 W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do 
wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych 
stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 
 Skorygowaną cenę nabycia wylicza się, począwszy od dnia rozliczenia transakcji nabycia, przy 
użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej obliczonej 
przy wykorzystaniu funkcji XIRR. Wyrażona procentowo wartość XIRR obliczana jest z 
dokładnością do 14 miejsc po przecinku. Przy wyliczeniu efektywnej stopy procentowej, w 
przypadku kiedy wypłata kuponu z papieru dłużnego nastąpi w dniu nie będącym dniem 
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roboczym, do wyliczenia stopy XIRR przyjmujemy faktyczne daty przepływu z odsetkami na ten 
dzień, a do wyliczeń XNPV brana jest wartość przepływu liczona na ten dzień nieroboczy. 

5. Dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne wycenia się w 
następujący sposób: 
- w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z wycenianym dłużnym 
papierem wartościowym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana przy zastosowaniu 
odpowiedniego dla danego dłużnego papieru wartościowego modelu wyceny; zastosowany model 
wyceny - w zależności od charakterystyki wbudowanego instrumentu pochodnego lub 
charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania - będzie uwzględniał w swojej konstrukcji 
modele wyceny poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych; dodatkowo, dane 
wejściowe odpowiednie dla danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić 
z aktywnego rynku; 
- w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym 
dłużnym papierem wartościowym, wówczas wartość wycenianego dłużnego papieru 
wartościowego będzie stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez 
wbudowanych instrumentów pochodnych) oszacowanej przy zastosowaniu wartości godziwej oraz 
wartości wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe 
dla poszczególnych instrumentów pochodnych. 

6. Instrumenty pochodne oraz towarowe 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: 
- model zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 
 - w przypadku opcji kupna - o model Blacka-Scholesa lub inny wykorzystywany do wyceny 
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych; 
 - w przypadku opcji sprzedaży - o parytet call-put. 

7. Prawa poboru dopuszczone do publicznego obrotu do momentu pierwszego notowania na rynku 
aktywnym wyceniane są zgodnie ze wzorem wyznaczającym ich teoretyczną wartość: 

8. Prawa poboru i warranty niedopuszczone do publicznego obrotu wycenia się w wartości godziwej 
przy użyciu uzgodnionego z Depozytariuszem modelu wyceny uwzględniającego w szczególności 
wartość godziwą akcji na które opiewa prawo poboru lub warrant oraz wartość wynikającą z 
nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysługujących prawom poboru lub warrantom. 

9. Za wartość godziwą praw do akcji uznaje się wartość ustaloną przy uwzględnieniu ceny lub 
wartości godziwej akcji. 

10. Certyfikaty inwestycyjne wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na 
certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie 
miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do godziny 12:00 lub 23.30 
czasu polskiego w Dniu Wyceny. 

11. Jednostki uczestnictwa wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na 
jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie 
miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości jednostek uczestnictwa do godziny 12:00 lub 23.30 
czasu polskiego w Dniu Wyceny. 

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z 
uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu 
ogłoszenia wartości tytułów uczestnictwa do godziny 12:00 lub 23.30 czasu polskiego w Dniu 
Wyceny. 

13. Depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach za pomocą modelu wartości 
godziwej. W przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni dopuszcza się 
wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów. 

14. Kwity depozytowe wycenia się według wartości godziwej, przy użyciu modelu uwzględniającego 
w szczególności wartość godziwą papieru wartościowego w związku z którym został wyemitowany 
kwit depozytowy oraz różnice w uprawnieniach wynikających z kwitu depozytowego oraz papieru 
wartościowego. 

15. Wierzytelności wycenia się według wartości godziwej, przy użyciu modelu zdyskontowanych   
przepływów pieniężnych. 
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16. Nieruchomości wycenia się w oparciu o operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o 
gospodarce nieruchomościami, przy czym należy uwzględnić wszelkie istotne zmiany wartości 
godziwej nieruchomości po sporządzeniu operatu szacunkowego, w okresie jego obowiązywania. 

17. 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. 
 

4) Po Artykule 34 statutu, dodaje się nowy Art. 34 (1), który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

Artykuł 34 (1) 
Wycena Papierów Wartościowych nabytych lub zbytych 

z przyrzeczeniem odkupu oraz wycena należności i zobowiązań z tytułu pożyczek 
Papierów Wartościowych 

 
1. Transakcja repo/sell-buy back - transakcję, w której Fundusz zobowiązuje się wobec drugiej 

strony do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w 
warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę, a druga strona 
zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów 
wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez 
Fundusz.  

2. Transakcje repo/sell-buy back  wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

3. Transakcja reverse repo/buy-sell back - transakcję, w której druga strona zobowiązuje się wobec 
Funduszu do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w 
warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez Fundusz, a Fundusz 
zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów 
wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą 
stronę.  

4. Transakcje reverse repo / buy-sell back wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach za 
pomocą modelu wyceny wartości godziwej, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości 
składnika aktywów. 

5. Zawarte w tym samym dniu, z tym samym kontrahentem, na tą samą ilość tego samego papieru 
wartościowego transakcje kupna i sprzedaży lub sprzedaży i kupna będą traktowane jako 
transakcje BSB lub SBB, mimo że potwierdzenia transakcji wskazywałyby na niezależne transakcje. 

6. Należności z tytułu udzielonej i zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów 
wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 

 
 

5) W art. 35 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

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

 

 Zmiana statutu Funduszu opisana w pkt. 1 powyżej zgodnie z postanowieniami artykułu 

24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896), wchodzi w życie 

w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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Zmiana statutu Funduszu opisana w pkt. 2-5 powyżej zgodnie z postanowieniami artykułu 

24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896), wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia tj. z dniem 11 października 2021 r. 

 


