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OGŁOSZENIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r. 
O ZMIANIE STATUTU 

GPV I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 

 

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

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), w ten sposób, że: 

1) W art. 1 ust. 1 statutu Funduszu definicja „Ewidencji Uczestników, Ewidencji” otrzymuje 
następujące brzmienie:  
„Ewidencja Uczestników, Ewidencja- oznacza wykaz informacji o Uczestnikach Funduszu, zawierający 

dane identyfikujące Uczestników oraz dane o posiadanych przez Uczestników Certyfikatach, 

prowadzony przez Depozytariusza zgodnie z Art. 24 Statutu (w odniesieniu do Uczestników 

posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane przed dniem 1 lipca 2019 roku, o ile Certyfikaty te nie 

zostały zarejestrowane w Depozycie Papierów Wartościowych).”.  

2) W art. 1 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 w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206615.”.  

3) W art. 2 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”.  

4) Art. 4 statutu 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. 

Zgodnie z art. 68 ust.1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1) Ustawy, od dnia 16 grudnia 2020 r. Fundusz jest 

reprezentowany przez Depozytariusza w stosunkach z osobami trzecimi.  

2. Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza w sposób zgodny ze statutem Depozytariusza. 

Depozytariusza reprezentuje dwóch członków zarządu Depozytariusza łącznie lub członek zarządu 

Depozytariusza łącznie z prokurentem.”.   

7) W art. 8 statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Depozytariusz uzna 

zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane lub otrzyma stosowny wniosek o zwołanie Zgromadzenia 

od uprawnionego podmiotu.”.  
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8) W art. 8 statutu ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  
„6. W Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocników. Postanowienia art. 20 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio, z tym 

zastrzeżeniem, że ilekroć w art. 20 jest mowa o Towarzystwie, należy przez to rozumieć 

Depozytariusza.”.  

9) W art. 9 statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„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. 

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

Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie żądanie na piśmie 

Zarządowi Depozytariusza. W przypadku Certyfikatów wydanych Uczestnikowi począwszy od dnia 1 

lipca 2019 roku, do pisemnego żądania zwołania Zgromadzenia Inwestorów należy dołączyć oryginał 

Świadectwa Depozytowego wskazującego, że Certyfikaty zostały zablokowane w związku z 

planowanym przez Uczestnika złożeniem żądania zwołania Zgromadzenie Inwestorów. Jeżeli Zarząd 

Depozytariusza nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia 

żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt 

Depozytariusza, Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

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

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

a) złożyli Depozytariuszowi pisemnie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów (w przypadku 

Uczestników posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane przed dniem 1 lipca 2019 roku, o ile 

Certyfikaty te nie zostały zarejestrowane w Depozycie Papierów Wartościowych);   

b) złożyli Depozytariuszowi Świadectwo Depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Certyfikatów 

Inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, na którym zapisane 

są Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika (w przypadku Uczestników posiadających Certyfikaty 

Inwestycyjne wydane począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku). Świadectwo Depozytowe powinno 

wskazywać, że Certyfikaty Inwestycyjne pozostaną zablokowane nie krócej niż do dnia zakończenia 

obrad Zgromadzenia;  

c) dokonali czynności wskazanych w lit. a) i lit. b) powyżej (w przypadku Uczestników posiadających 

Certyfikaty Inwestycyjne wydane zarówno przed dniem 1 lipca 2019 roku jak i po tym dniu i którzy chcą 

wykonywać prawa głosu z Certyfikatów wydanych zarówno przed dniem 1 lipca 2019 roku jak i po tym 

dniu), z zastrzeżeniem, że w przypadku Certyfikatów wydanych przed dniem 1 lipca 2019 roku, ale 

zarejestrowanych w Depozycie Papierów Wartościowych, zastosowanie znajduje wyłącznie procedura 

określona w lit. b) powyżej;  

d) złożą Depozytariuszowi zaświadczenie wydane przez Sponsora Emisji, prowadzącego Ewidencję 

Osób Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów 

Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych certyfikatów.”. 

11) W art. 10 statutu ust. 4 - 7 otrzymują następujące brzmienie:  
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„4.  Zgromadzenie Inwestorów jest uprawnione do podjęcia uchwały, co do zgodności realizacji celu 

inwestycyjnego Funduszu i jego polityki inwestycyjnej ze Statutem oraz przepisami Ustawy. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub 

w przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Zgromadzenie Inwestorów wzywa Depozytariusza do 

niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz może powiadomić KNF.  

5. W celu realizacji uprawnień Zgromadzenia Inwestorów, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

Zgromadzenie Inwestorów uchwałą wybiera jednego Uczestnika, który w imieniu Zgromadzenia 

Inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Depozytariusza. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 5 powyżej uzyskują prawo do przeglądanie ksiąg i dokumentów 

Funduszu oraz żądania wyjaśnień od Depozytariusza jeżeli:  

a) wyraziły pisemną zgodę na wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4;  

b) zawarły z Towarzystwem umowę o udostępnienie ksiąg i dokumentów Funduszu.  

7. Osoba, o której mowa w ust. 5, traci prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do 

żądania wyjaśnień od Depozytariusza:   

a) z dniem, w którym złoży pisemną rezygnację lub   

b) z dniem, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie, w drodze uchwały, decyzję o odwołaniu 

danej osobie upoważnienia do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień 

od Depozytariusza, lub  

c) z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 6 lit. b).”.   

12) W art. 10 statutu ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:  
„9. Depozytariusz jest zobowiązany przestrzegać postanowień wszelkich uchwał Zgromadzenia 

Inwestorów, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz Statutem.”.  

13) W art. 12 statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Na żądanie Uczestnika Depozytariusz ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach 

inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Funduszu, a także o 

aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat Funduszu”.  

14) W art. 14 statutu po ust. 10 (skreślonym) dodaje się nowy ust. 11 w następującym 
brzmieniu:  
„11.  W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów 

Inwestycyjnych.”.  

15) W art. 15 statutu ust. 4 - 6 otrzymują następujące brzmienie:  
„4. Prawo pierwszeństwa jest realizowane w następujący sposób:  

1) Uczestnik zamierzający zbyć Certyfikaty Inwestycyjne (dalej: „Uczestnik Zbywający”) powinien 

zgłosić Depozytariuszowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru zamiar zbycia należących do niego 

Certyfikatów określonemu nabywcy (dalej: „Zgłoszenie”), podając w takim Zgłoszeniu liczbę oraz cenę 

Certyfikatów (dalej: „Certyfikaty Zbywane”), a także imię i nazwisko (firmę) oraz adres potencjalnego 

nabywcy (dalej: „Nabywca”), Załącznikiem do Zgłoszenia jest oświadczenie Nabywcy (złożone w formie 
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pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) o przejęciu praw i obowiązków z chwilą skutecznego 

nabycia Certyfikatów Zbywanych.  

2) W terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, Depozytariusz prześle 

listem poleconym lub przekaże za poświadczeniem odbioru wszystkim pozostałym Uczestnikom (dalej: 

„Uczestnik Uprawniony”), potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię Zgłoszenia, 

wskazując jednocześnie, jaka liczba Certyfikatów spośród Certyfikatów Zbywanych może być nabyta 

przez Uczestnika Uprawnionego w ramach wykonania Prawa pierwszeństwa.  

3) W terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Depozytariusza kopii Zgłoszenia 

każdy z Uczestników Uprawnionych może zawiadomić pisemnie Depozytariusza o zamiarze 

skorzystania z przysługującego mu Prawa pierwszeństwa w nabywaniu Certyfikatów' Inwestycyjnych. 

W wykonaniu Prawa pierwszeństwa każdy z Uczestników Uprawnionych może nabyć wszystkie 

Certyfikaty Zbywane z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej,  

4) W przypadku zgłoszenia zamiaru nabycia Certyfikatów Zbywanych przez więcej niż jednego 

Uczestnika Uprawnionego, liczba Certyfikatów Zbywanych podlegać będzie proporcjonalnej redukcji w 

stosunku do każdego Uczestnika Uprawnionego w ten sposób, że, łączna liczba Certyfikatów 

Zbywanych zostanie podzielona pomiędzy Uczestników Uprawnionych według proporcji, dla której 

podstawę ustalenia stanowić będzie maksymalna liczba Certyfikatów Zbywanych oznaczona przez 

każdego z Uprawnionych Uczestników w zawiadomieniu,   

5) Po otrzymaniu zawiadomień, od Uczestników Uprawnionych Depozytariusz przekaże kopię takich 

zawiadomień Uczestnikowi Zbywającemu wraz z oznaczeniem liczby Certyfikatów Zbywanych, którą na 

podstawie pkt 4 będzie mógł nabyć każdy z Uczestników Uprawnionych, 

6) W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia przez Depozytariusza Uczestnikowi Zbywającemu 

kopii zawiadomień, o których mowa w pkt. 5) każdy z Uczestników Uprawnionych oraz Uczestnik 

Zbywający powinni zawrzeć umowy zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych na warunkach przewidzianych 

w Zgłoszeniu.   

7) Prawo pierwszeństwa każdego z Uczestników Uprawnionych w odniesieniu do Certyfikatów 

Zbywanych wygasa:   

a) w dniu upływu terminu do zgłoszenia zamiaru skorzystania z Prawa pierwszeństwa, o którym mowa 

w pkt. 3) powyżej, jeżeli przed upływem tego terminu dany Uczestnik Uprawniony nie zawiadomił 

pisemnie Depozytariusza o zamiarze skorzystania z przysługującego mu Prawa pierwszeństwa, lub  

b) w dniu upływu terminu wskazanego do zawarcia umowy zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych, o 

którym mowa w pkt. 6) powyżej, jeżeli przed upływem tego terminu:   

i. z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Uprawnionego nie doszło do zawarcia umowy zbycia 

Certyfikatów Inwestycyjnych, do nabycia których w ramach wykonania Prawa pierwszeństwa 

uprawniony jest Uczestnik Uprawniony, lub   

ii. Uczestnik Uprawniony nie dokonał zapłaty ceny za nabywane od Uczestnika Zbywającego Certyfikaty 

Inwestycyjne.   

5. Certyfikaty Inwestycyjne, co do których wygasło prawo pierwszeństwa jednego lub więcej 

Uczestników Uprawnionych („Certyfikaty Zwolnione”), mogą zostać zbyte przez Uczestnika 



 

5 
 
 

Zbywającego na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu na rzecz nabywcy, po spełnieniu procedury 

wskazanej poniżej:   

a) W terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia wygaśnięcia Prawa pierwszeństwa Uczestnik 

Zbywający występuje z wnioskiem do PFR Ventures o udzielenie zgody na zbycie przez Uczestnika 

Zbywającego Certyfikatów Zwolnionych,  

b) PFR Ventures ma obowiązek doręczyć Uczestnikowi Zbywającemu oświadczenie o wyrażeniu lub 

odmowie zgody na zbycie przez Uczestnika Zbywającego Certyfikatów Zwolnionych w terminie 30 

(trzydziestu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Uczestnika Zbywającego wniosku, o którym mowa 

w lit. a),  

c) W przypadku, gdy PFR Ventures odmówi udzielenia zgody na zbycie przez Uczestnika Zbywającego 

Certyfikatów Zwolnionych, PFR Ventures w tym samym oświadczeniu uprawnione jest wskazać inny 

podmiot (dalej: „Podmiot Wskazany”), który nabędzie od Uczestnika Zbywającego wszystkie Certyfikaty 

Zwolnione na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu, oznaczając przy tym firmę (nazwę) tego 

podmiotu oraz jego adres; załącznikiem do powyższego oświadczenia będzie oświadczenie Podmiotu 

Wskazanego (złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) o przejęciu praw i 

obowiązków. Niezależnie od powyższego oświadczenie powyższe powinno być doręczone również 

Depozytariuszowi w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Uczestnika 

Zbywającego wniosku, o którym mowa w lit. a),  

d) W terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia przez PFR Ventures Uczestnikowi 

Zbywającemu oświadczenia, o którym mowa w lit. b) Podmiot Wskazany oraz Uczestnik Zbywający 

powinni zawrzeć umowę zbycia Certyfikatów Zwolnionych na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu, 

e) Uczestnik Zbywający ma prawo zbyć Instrumenty Zwolnione na warunkach przewidzianych w 

Zgłoszeniu:  

i. Jeżeli PFR Ventures wyraził zgodę na zbycie przez Uczestnika Zbywającego Certyfikatów 

Zwolnionych na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu - począwszy od dnia otrzymania takiej zgody, 

ii. Jeżeli PFR Ventures do dnia upływu terminu wskazanego w lit. b) nie doręczył Uczestnikowi 

Zbywającemu oświadczenia o wyrażeniu lub odmowie udzielenia zgody na zbycie Certyfikatów 

Zwolnionych - począwszy od dnia upływu tego terminu,   

iii. Jeżeli PFR Ventures nie wskazał Podmiotu Wskazanego zgodnie z lit. c) - począwszy od dnia upływu 

tego terminu;  

iv. Począwszy od dnia upływu terminu wskazanego w lit. d), jeżeli do dnia upływu tego terminu: 

- z przyczyn leżących po stronic Podmiotu Wskazanego nie doszło do zawarcia umowy zbycia 

Certyfikatów Zwolnionych pomiędzy Uczestnikiem Zbywającym i Podmiotem Wskazanym lub, 

- Podmiot Wskazany nie dokonał zapłaty ceny za Certyfikaty Zwolnione nabywane od Uczestnikowi 

Zbywającego.   

5. W przypadku, gdy do zbycia Certyfikatów doszło z naruszeniem zasad opisanych w ust. od 1 do 4, 

w szczególności podmiot na rzecz którego nastąpiło zbycie Certyfikatów nie złożył Depozytariuszowi w 

formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, oświadczenia o przejęciu praw i obowiązków, 

o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) oraz w ust. 4 lit. c), to takie zbycie jest bezskuteczne, w szczególności 
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Depozytariusz nie będzie miał obowiązku wpisania takiego podmiotu do Ewidencji Uczestników jako 

Uczestnika Funduszu.   

6. Procedura opisana w niniejszym Art. 15 Statutu nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy 

nabywcą Certyfikatów jest aktualny Uczestnik Funduszu oraz w przypadku zbywania Certyfikatów serii 

A i Al przez GPV I Partners na następujące podmioty lub osoby: Oneteam Ltd. z siedzibą w Nikozji, 

Cypr, Treestrong Enterprises Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, Alexandria Ventures Ltd. z siedzibą w 

Nikozji, Cypr, GPV Investmcnt Management (2009) Ltd. z siedzibą w' Tel Awiwie, Izrael, Xanthippe 

Investments Ltd. z siedzibą w Lamace, Cypr, Zeeva Holtzmana, Shmuela Chefetsa, Yuvala Avni, Tala 

Mizrahi, Marka Borzestowskiego, Zygmunta Grajkowskiego, Wojciecha Olszenkę, Ewę Jennifer Abel, 

Marcina Zająca, Adama Donocika, Annę Łuczyńską i Jarosława Plisza.”.  

16) W art. 23 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4. Uczestnik ma prawo do ustanowienia pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności 

związanych z uczestnictwem w Funduszu. W zakresie treści i formy pełnomocnictwa stosuje się 

postanowienia Art. 20 Statutu, z tym zastrzeżeniem, że ilekroć w Art. 20 jest mowa o Towarzystwie, 

należy przez to rozumieć Depozytariusza.”.  

17) W art. 24 statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Ewidencję Uczestników Funduszu posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane przed dniem 1 

lipca 2019 roku, które nie zostały zarejestrowane w Depozycie Papierów Wartościowych prowadzi 

Depozytariusz.”.  

18) W art. 24 statutu ust. 4 - 5 otrzymują następujące brzmienie:  
„4. Depozytariusz dokonuje w Ewidencji Uczestników wpisu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

obejmującego osobę nabywcy oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia otrzymania lub 

okazania oryginału umowy lub kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, stanowiącej 

podstawę prawną przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych.  

5. Wpis do Ewidencji Uczestników, o którym mowa w ust. 3 powyżej, dokonywany jest przez 

Depozytariusza na podstawie żądania nabywcy praw z Certyfikatów.”.  

19) W art. 30 statutu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:  
„3.  W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie dokonuje wypłaty 

Przychodów ze Zbycia Lokat Funduszu ani wypłaty Dochodów Funduszu.”.  

20) W art. 34 statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3.  Każdy Uczestnik posiadający co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogółu Certyfikatów 

Funduszu może nie częściej niż 2 (dwa) razy w roku zażądać przeprowadzenia dodatkowej wyceny 

Aktywów Funduszu pod warunkiem dołączenia do żądania oryginału Świadectwa Depozytowego z 

terminem ważności na dzień składania żądania (w sytuacji gdy posiadane przez danego Uczestnika 

Certyfikaty Inwestycyjne nie są wpisane do Ewidencji Uczestników prowadzonej przez Depozytariusza). 

Wycena dokonywana jest nie później niż na 14 (czternasty) dzień od dnia, w którym wpłynęło do siedziby 

Funduszu takie żądanie Inwestora. Dzień dokonania dodatkowej wyceny przeprowadzonej na żądanie 

Inwestora jest dodatkowym Dniem Wyceny.”.  
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21) W Art. 39 ust. 1 statutu po pkt. 15) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy 
pkt 16) w następującym brzmieniu:  
„16) wynagrodzenie Depozytariusza za reprezentację Funduszu.”.  

22) W Art. 39 ust. 3 statutu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4), 6), i 8) – 16), stanowią koszty limitowane Funduszu i 

mogą być pokrywane przez Fundusz:”.  

23) W art. 39 ust. 3 statutu po pkt. 11) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 
12) w następującym brzmieniu:  
„12) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 16) – do wysokości określonej zgodnie z ust. 6 

poniżej”.  

24) W art. 39 statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Depozytariusz, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, 

części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 14) lub o niepobieraniu przez określony 

czas całości lub części wynagrodzenia Depozytariusza za reprezentację Funduszu”.  

25) W Art. 39 statutu po ust. 5 dodaje się nowe ust. 6-7 w następującym brzmieniu:  
„6. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy, 

Depozytariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16) powyżej, 

równe kwocie średniomiesięcznego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem z 

ostatnich trzech miesięcy sprzed miesiąca, w którym zaszła przesłanka, że Depozytariusz będzie pełnił 

funkcję reprezentanta Funduszu, nie mniej niż 10.000,00 zł miesięcznie – Depozytariusz będzie 

pobierać wynagrodzenie z Aktywów Funduszu do 10 dnia następnego miesiąca przypadającego po 

miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.  

6. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy, 

wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w art. 40, nie jest pobierane.”.  

26) W art. 41 statutu ust. 1 -2 otrzymują następujące brzmienie:  
„1.  Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn rozwiązania funduszu 

inwestycyjnego określonych w Ustawie.  

2.  Informacja o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie niezwłocznie 

opublikowana przez Depozytariusza w sposób określony w Art. 43 ust. 2 Statutu oraz przekazana KNF.”. 

27) W art. 41 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4.  Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz. Likwidator zgłasza niezwłocznie do Rejestru 

Funduszy Inwestycyjnych otwarcie likwidacji Funduszu i dane likwidatora.”.  

28) W art. 41 statutu ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:  
„10.  W przypadku likwidacji Funduszu, Depozytariusz przechowuje dokumenty i inne nośniki 

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

29) W art. 43 statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Zmiany Statutu i termin ich wejścia w życie oraz inne informacje, zawiadomienia i ogłoszenia 

wymagane prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu będą publikowane przez Fundusz na 

stronie internetowej www.qsecurities.pl.  Depozytariusz może zabezpieczyć dostęp do wskazanych 
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powyżej informacji hasłem. W takim przypadku każdy z Uczestników otrzyma hasło dostępu do 

informacji o Funduszu dostępnych na stronie internetowej, które powinny być udostępnianie 

Uczestnikom, po uprzednim zgłoszeniu Depozytariuszowi żądania przydzielenia loginu i hasła 

umożliwiających uzyskanie dostępu do opublikowanych informacji. W przypadku Certyfikatów 

Inwestycyjnych wydawanych począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku, Depozytariusz nada login i hasło 

dostępu do informacji o Funduszu po przekazaniu wraz z żądaniem Świadectwa Depozytowego. 

30) W art. 43 statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Informację o WANCI Fundusz udostępnia w siedzibie Depozytariusza oraz na stronie internetowej 

Depozytariusza, o której mowa w ust. 2 powyżej.”.  

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. 

 

Wskazane powyżej zmiany wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia. 


