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OGŁOSZENIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r. 
O ZMIANIE STATUTU 

DELFIN NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI 

 

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu Delfin 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”), w ten 

sposób, że: 

1) W art. 2 ust. 1 statutu Funduszu definicja „Ewidencji Uczestników Funduszu” otrzymuje 
następujące brzmienie:  
„Ewidencja Uczestników Funduszu - oznacza ewidencję Uczestników Funduszu prowadzoną 

przez Depozytariusza zgodnie z Art. 18 Statutu.”.  

2) W art. 2 ust. 1 statutu Funduszu definicja „Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie: 
„Towarzystwo - oznacza do dnia 16 grudnia 2020 r. Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 22, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206615.”.  

3) Art. 3 statutu skreśla się.  
4) Art. 4 statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:  
„Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów. Zezwolenie Towarzystwa na wykonywanie 

działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi wygasło w związku z otwarciem w 

dniu 16 grudnia 2020 r. likwidacji Towarzystwa.”.  

5) W art. 5 statutu zmienia się tytuł w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie: 
„Reprezentacja Funduszu.”.   

6) Art. 5 statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Zezwolenie Towarzystwa na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami 

inwestycyjnymi wygasło w związku z otwarciem w dniu 16 grudnia 2020 r. likwidacji Towarzystwa. Mając 

na uwadze, że w dniu 30 września 2019 r. rozpoczęła się likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 248 ust. 

2b Ustawy, od dnia wygaśnięcia zezwolenia Towarzystwa na wykonywanie działalności polegającej na 

zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz.  

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawnieni są dwaj członkowie zarządu 

Depozytariusza łącznie lub członek zarządu Depozytariusza łącznie z prokurentem.”.   

7) W art. 6 ust. 7statutu zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:  
„Depozytariusz  jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi 

protokołów, w której gromadzone są ułożone chronologicznie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów 

oraz dokumentami udzielonych pełnomocnictw.”.  

8) W art. 7 statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  



 

2 
 
 

„1. Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Depozytariusz, ogłaszając o tym na stronie internetowej 

www.qsecurities.pl co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia lub 

za pomocą listów poleconych, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej 21 

(dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów. Zawiadomienie o 

zwołaniu Zgromadzenia może być wysłane, zamiast listu poleconego także pocztą elektroniczną, jeżeli 

Uczestnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być 

wysłane.”.  

9) W art. 7 statutu ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:  
„3. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz 

Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie 

żądanie na piśmie Zarządowi Depozytariusza. Jeżeli Zarząd Depozytariusza nie zwoła Zgromadzenia 

Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia pisemnego żądania, sąd rejestrowy może 

upoważnić Uczestników występujących z żądaniem do zwołania takiego Zgromadzenia Inwestorów na 

koszt Depozytariusza.  

4. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później 

niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożyli Depozytariuszowi 

pisemną informację o zamiarze udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. W takim wypadku Depozytariusz 

blokuje w Ewidencji Uczestników Funduszu Certyfikaty Uczestników, którzy zgłosili zamiar 

uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów”.  

10) W art. 9 statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3. Adresem Depozytariusza jest: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.”.  

11) W art. 10 statutu ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:  
„16.  Na żądanie Uczestnika Funduszu Depozytariusz wyda Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie 

o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji. Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny 

sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego nie 

podlegają ograniczeniom.”.  

12) W art. 17 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4.  Uczestnikowi Funduszu przysługuje prawo powołania pełnomocnika w celu wykonywania 

wszystkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Postanowienia Art. 16 niniejszego 

Statutu stosują się do treści i formy tego pełnomocnictwa z tym zastrzeżeniem, że ilekroć w Art. 16 jest 

mowa o Towarzystwie, należy przez to rozumieć Depozytariusza.”.  

13) W art. 18 statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”.  

14) W art. 18 statutu ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:  
„4. Depozytariusz dokonuje wpis w Ewidencji Uczestników Funduszu obejmujący osobę nabywcy oraz 

liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania oryginału lub kopii notarialnie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę 

prawną przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych.  
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5. Wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Depozytariusza na podstawie żądania 

nabywcy praw z Certyfikatów.”.  

15) W art. 34 statutu ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:  
„9. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz.  

10. W przypadku likwidacji Funduszu, Depozytariusz przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji, 

zgodnie z Ustawą, przez okres 5 (pięciu) lat od dnia rozwiązania Funduszu.”.  

16) W art. 35 statutu ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:  
„2.  Informacje o WANCI Fundusz udostępnia w siedzibie Towarzystwa oraz w Internecie na stronie 

www.copernicus-tfi .pl. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje ogłaszania WANCI.  

3. Zmiany Statutu i termin ich wejścia w życie, oraz inne informacje, zawiadomienia i ogłoszenia będą 

publikowane przez Fundusz na stronie internetowej Depozytariusza www.qsecurities.pl. Depozytariusz 

może zabezpieczyć dostęp do wskazanych powyżej informacji hasłem. W takim przypadku każdy 

Uczestnik Funduszu uzyska hasło umożliwiające dostęp do informacji na temat Funduszu dostępnych 

na stronie internetowej, których ujawnienie Uczestnikom jest wymagane.”.  

17) W art. 35 statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane na stronie 

www.copernicus-tfi.pl. W okresie likwidacji Fundusz nie sporządza rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych”.  

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. 

 

Wskazane powyżej zmiany wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia. 


