OGŁOSZENIA Z DNIA 13 MARCA 2020 r.
O ZMIANIE STATUTU
GO FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu GO FUND
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), w ten sposób, że:
1)

w art. 2 pkt. 10) Statutu Funduszu definicja pojęcia „Ewidencja” otrzymuje następujące
brzmienie:

„Oznacza ewidencję informacji o Uczestnikach, zawierającą dane ich identyfikujące, obejmujące w
szczególności imię (imiona) i nazwisko Uczestnika, lub jego firmę (nazwę), numer PESEL lub
właściwego rejestru, numer rachunku bankowego, na który będą przelewane środki z tytułu wypłaty
dochodów i wykupu, a także adres zamieszkania albo siedziby oraz adresy korespondencyjne, w tym
adres poczty elektronicznej, na który będą przesyłane Uczestnikom informacje i zawiadomienia, o
których mowa w Statucie Funduszu, a ponadto dane o Certyfikatach Inwestycyjnych poszczególnych
emisji, prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo, w tym liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów
Inwestycyjnych należących do Uczestnika Funduszu, datę i czas zawarcia transakcji, a także datę oraz
kwotę dochodów Funduszu wypłaconych Uczestnikowi.”.
2)

w art. 2 pkt. 19) Statutu Funduszu definicja pojęcia „Towarzystwo” otrzymuje następujące
brzmienie:

„Oznacza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.”.
3)

w art. 2 pkt. 27) Statutu Funduszu definicja pojęcia „Wynagrodzenie Towarzystwa”
otrzymuje następujące brzmienie:

„Oznacza wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Funduszu i każdego
Subfunduszu.”.
4)

treść art. 3 Statutu Funduszu o tytule „Firma, siedziba i adres Towarzystwa” otrzymuje
następujące brzmienie:

„1. Fundusz zarządzany jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Bielsko-Biała.
3. Adresem Towarzystwa jest: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała.
4. Siedziba i adres Towarzystwa są jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu.”.
5)

treść art. 5 Statutu Funduszu o tytule „Organy Funduszu” otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Funduszu są:
1) Towarzystwo,
2) Zgromadzenie Inwestorów,
3) Rada Inwestorów.”.
6)

zmienia się tytuł art. 6 Statutu Funduszu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo, sposób reprezentacji Funduszu”.
7)

treść art. 6 Statutu Funduszu o nowo nadanym stosownie do pkt. 6 powyżej tytule
„Towarzystwo, sposób reprezentacji Funduszu” otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo, działając jako organ Funduszu, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w
stosunkach z osobami trzecimi.
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2. Do reprezentowania Funduszu wobec osób trzecich i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu
wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa łącznie, albo jednego członka
zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem.
3. Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników.”.
8)

treść art. 7 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7
(siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 11,
nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu informację o zamiarze udziału
w Zgromadzeniu Inwestorów, w formie pisemnej, w sposób umożliwiający ich jednoznaczną
identyfikację przez Towarzystwo. 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 oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia
Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie
pod rygorem nieważności. Towarzystwo blokuje w Ewidencji Certyfikaty Uczestników, którzy zgłosili
zamiar uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów,
chyba, że w zgłoszeniu zamiaru uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów wskazano dłuższy termin
blokady.”
9)

treść art. 7 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 5, 7 i 11, Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo
poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa www.bdmtfi.pl, nie później niż
na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia
Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad.”
10) treść art. 7 ust. 7 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Uczestnicy posiadający co najmniej 10 (dziesięć) % wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów
Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na
piśmie zarządowi Towarzystwa. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, sąd rejestrowy może upoważnić Uczestników
występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim do zwołania Zgromadzenia
Inwestorów na koszt Towarzystwa.”
11) treść art. 7 ust. 13 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„13. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie
Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego połączonego
sprawozdania finansowego Funduszu oraz rocznych sprawozdań jednostkowych każdego z
Subfunduszy za ten rok. Rada Nadzorcza Towarzystwa wybiera biegłego rewidenta dokonującego
badania lub przeglądu połączonych sprawozdań finansowych Funduszu oraz sprawozdań
jednostkowych Subfunduszy.”.
12) ustępy 21-24 art. 7 Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:
„21. Zgromadzeniu Inwestorów przysługuje uprawnienie do otrzymywania na posiedzeniu lub na ręce
wyznaczonych przedstawicieli dokumentów dotyczących gospodarki finansowej Funduszu i wycen
aktywów, jak również protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów, kopii uchwał o rozpoczęciu
emisji, przyjęciu warunków emisji, przydziale Certyfikatów, wykupieniu Certyfikatów, odpisów aktów
notarialnych, na podstawie których Towarzystwo dokonało zmiany Statutu oraz ogłoszeń o zmianach
Statutu.
22. W celu realizacji uprawnień Zgromadzenia Inwestorów, o których mowa w ust. 21 powyżej,
Zgromadzenie Inwestorów uchwałą wybiera trzech Uczestników, którzy w imieniu Zgromadzenia
Inwestorów mogą po uprzednim poinformowaniu Towarzystwa na co najmniej 7 dni wcześniej o takim
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zamiarze, przeglądać księgi i dokumenty Funduszu, w szczególności w zakresie gospodarki finansowej
i wycen aktywów Funduszu, oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.
23. Uczestnikami, o których mowa w ust. 22, mogą być wyłącznie Uczestnicy, którzy wyrazili pisemną
zgodę na wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 22., przy czym Uczestnikami takimi nie mogą
zostać wyznaczeni Uczestnicy, którzy są powiązani kapitałowo bądź osobowo z Towarzystwem lub
Zarządem Towarzystwa oraz uczestnicy profesjonalni, będący uczestnikami funduszy dedykowanych,
uczestnicy zarządzający funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi zgodnie z art. 46 Ustawy lub którzy
są pracownikami, członkami organów lub akcjonariuszami powyżej 10% innego TFI lub
większościowego akcjonariusza innego TFI.
24. Uczestnicy, o których mowa w ust. 22, tracą prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu
oraz do żądania wyjaśnień od Towarzystwa (każdy z osobna):
a) z dniem, w którym dany Uczestnik złoży Towarzystwu pisemną rezygnację lub
b) z dniem, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie, w drodze uchwały, decyzję o odebraniu
danemu Uczestnikowi prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania
wyjaśnień od Towarzystwa, lub
c) z dniem zbycia lub wykupu wszystkich Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika, o którym mowa
w ust. 22.
13) ustępy 11-12 art. 7a Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:
„11. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz
przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady Inwestorów mogą przeglądać
księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki
inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do
niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.”
14) ustępy 17-18 art. 7a Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:
„17. Uczestnik zamierzający uczestniczyć w Radzie Inwestorów informuje o tym Towarzystwo w formie
pisemnej i przekazuje dokument zawierający jego zgodę na uczestnictwo w Radzie Inwestorów oraz
wniosek o dokonanie blokady Certyfikatów.
18. Posiedzenie Rady Inwestorów zwołuje członek Rady Inwestorów lub Towarzystwo.”
15) w art. 8 Statutu Funduszu ust. 2 skreśla się.
16) treść art. 9 ust. 10 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wyda Uczestnikowi zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów
Inwestycyjnych w Ewidencji.”
17) treść art. 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów
Inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 każdorazowo określi Towarzystwo w Warunkach Emisji.
Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie
później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin
zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż w dniu zakończenia
przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje
niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania
zapisów przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia
Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym może zostać opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa
www.bdmtfi.pl.”
18)
19)
20)
21)
22)

w art. 13 Statutu Funduszu ustęp dziewiąty skreśla się.
w art. 14 Statutu Funduszu ustęp siódmy skreśla się.
w art. 15 Statutu Funduszu ustęp jedenasty skreśla się.
w art. 16 Statutu Funduszu ustęp osiemnasty skreśla się.
w art. 17 Statutu Funduszu ustęp piąty skreśla się.
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23) treść art. 43 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„11. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej
www.bdmtfi.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od Dnia Wykupu.”
24)
25)
26)
27)

w art. 43 Statutu Funduszu ustęp osiemnasty skreśla się.
w art. 44 Statutu Funduszu ust. 10 skreśla się.
w art. 45 ust. 1 Statutu Funduszu punkt 18) skreśla się.
art. 45 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Koszty i wydatki ujęte w tym Rozdziale będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub będą
zwracane Towarzystwu przez Fundusz (o ile zostały uprzednio pokryte przez Towarzystwo).”
28) treść art. 45 ust. 8 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Towarzystwo jest uprawnione do podjęcia decyzji o pokrywaniu kosztów Funduszu oraz Subfunduszy
wskazanych w niniejszym Rozdziale z własnych środków.”
29)
30)
31)
32)
33)
34)

w art. 45 Statutu Funduszu ustępy jedenasty oraz dwunasty skreśla się.
w art. 46 ust. 1 Statutu Funduszu punkt 18) skreśla się.
w art. 46 Statutu Funduszu ustępy dziesiąty oraz jedenasty skreśla się.
w art. 51 ust. 1 Statutu Funduszu punkt 18) skreśla się.
w art. 51 Statutu Funduszu ustępy trzynasty oraz czternasty skreśla się.
treść art. 56 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Jeżeli w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od Funduszu w danym Dniu
Wyceny nie jest możliwa wycena istotnej, w opinii Towarzystwa oraz Depozytariusza, części Aktywów
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Rozdziale, Fundusz może w uzgodnieniu z
Depozytariuszem, odstąpić od dokonywania wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu
oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny w tym Dniu Wyceny. W takiej
sytuacji dniem wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny będzie dzień przypadający na pierwszy Dzień Giełdowy
następujący po ustaniu przyczyny, z powodu której Fundusz odstąpił od dokonania wyceny Wartości
Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat
Inwestycyjny. Fundusz niezwłocznie zawiadamia Komisję o istotnych przyczynach zawieszenia wyceny
Wartości Aktywów Netto Funduszu i Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na
Certyfikat Inwestycyjny oraz publikuje informacje o zawieszeniu i/lub odwołaniu zawieszenia na stronie
internetowej www.bdmtfi.pl.”
35) treść art. 61 Statutu Funduszu o tytule „Rozwiązanie i likwidacja Funduszu” otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Fundusz ulega rozwiązaniu gdy:
1) Komisja cofnie swoją decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności przez Towarzystwo lub
takie zezwolenie Towarzystwa wygaśnie, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne
Towarzystwo w terminie 3 (trzech) miesięcy, zgodnie z przepisami Ustawy;
2) nastąpiło zaprzestanie wykonywania przez Depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy
o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem, najpóźniej do końca dnia
roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków;
3) Zgromadzenie Inwestorów oraz Rada Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu;
4) likwidacji, na zasadach określonych w Art. 64 Statutu, ulegnie ostatni Subfundusz,
5) Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, gdy:
a) w którymkolwiek Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty
2 000 000,00 (dwóch milionów) złotych,
b) koszty zarządzania Funduszem pokrywane przez Towarzystwo z wynagrodzenia za zarządzanie w
okresie co najmniej sześciu miesięcy działalności Funduszu, przewyższą przychody Towarzystwa
z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie w tym samym okresie,
c) ulegną zmianie przepisy dotyczące opodatkowania przychodów związanych z uczestnictwem w
Funduszu.
2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji
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3.
4.

5.
6.

Fundusz nie może emitować Certyfikatów Inwestycyjnych, a także wykupywać Certyfikatów
Inwestycyjnych.
Informacja o wystąpieniu przesłanek zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub
Depozytariusza w sposób określony w Art. 62 ust. 3 Statutu.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu,
zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę
uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych
przez nich Certyfikatów. Zbywanie Aktywów Funduszu będzie dokonane z należytym
uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu.
Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekaże do depozytu sądowego.
Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo.

36) art. 62 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą
podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa www. bdmtfi.pl. W
szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto każdego Subfunduszu
na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu. Pozostałe informacje, zawiadomienia i
ogłoszenia wymagane prawem lub niniejszym Statutem – z zastrzeżeniem odrębnej formy wymaganej
przepisami prawa będą ogłaszane przez Fundusz do wiadomości Uczestników poprzez ich wysłanie
za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w
Ewidencji.”
37) art. 62 ust. 5 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Fundusz publikuje półroczne połączone sprawozdania finansowego Funduszu oraz półroczne
sprawozdania jednostkowe każdego z Subfunduszy na stronie internetowej www.bdmtfi.pl.”
38) art. 62 ust. 8 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Z uwagi, iż Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, Towarzystwo może
ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem.”
39) art. 64 ust. 5 pkt 4) Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„4). o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.bdmtfi.pl;”
40) art. 65 ust. 1-2 Statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:
„1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z
Ustawą.
2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie
internetowej www.bdmtfi.pl.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Wskazane powyżej zmiany wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.
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