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 Warszawa, dnia 1 września 2020 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FIP 11 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW 

NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

 

 
Niniejszym, Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o 

zmianach statutu FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ten sposób, że: 

1) tytuł statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:   

„STATUT FIP 11 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO”  

2)  art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, lub nazwą 

skróconą FIP 11 FIZ i zwany jest dalej w  Statucie “Funduszem”.”  

3) art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy, emitującym wyłącznie 

certyfikaty inwestycyjne, które będą oferowane w sposób niestanowiący oferty publicznej, w rozumieniu 

art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga 

sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 1 ust. 4 

lit. b Rozporządzenia Prospektowego. Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy.”  

4) art. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:  

1) Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, 

należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej wyemitowanych i  wydanych 

Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne serii A 

muszą zostać opłacone w całości w okresie przyjmowania zapisów, prawa nabyte oraz pożytki z 

tych praw, oraz wszelkie zasoby majątkowe stanowiące aktywa Funduszu zgodnie z przepisami, 

w szczególności zgodnie z przepisami o rachunkowości.  

2) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu. 

3) Aktywny Rynek – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące 

przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują 

zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości. 

4) Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty – emitowane przez Fundusz papiery wartościowe 

imienne nieposiadające formy dokumentu, oferowane w sposób niestanowiący oferty publicznej, 
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w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, albo w drodze oferty publicznej, która 

nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia 

Prospektowego oraz art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego.   

5) Depozytariusz – podmiot wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu. 

6) Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

7) Dzień Wyceny - dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia wartości Aktywów Netto Funduszu 

i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. 

8) Efektywna stopa procentowa – stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do 

bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych 

przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a 

w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego terminu oszacowania 

przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika Aktywów 

Funduszu lub zobowiązania w danym okresie. 

9) Ekspozycja AFI – obliczona z uwzględnieniem art. 6 – 11 Rozporządzenia 231/2013, wyrażona 

w walucie polskiej kwota zaangażowania Funduszu uwzględniająca wszystkie Aktywa i 

zobowiązania Funduszu, Instrumenty Pochodne, pożyczki, których przedmiotem są środki 

pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem 

zaangażowania Funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą Funduszu. 

10) Ewidencja Uczestników Funduszu – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez 

Towarzystwo. 

11) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

12) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące 

wyłącznie wierzytelności pieniężne: 

a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub  od 

dnia ich nabycia lub  

b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub  

c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada 

ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b  

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 

wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 

instrumentu rynku pieniężnego. 

13) Instrumenty Pochodne - prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) 
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Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa 

bezpośrednio lub pośrednio zleży od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych. 

14) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – Instrumenty Pochodne, które są 

przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 

negocjacji między stronami. 

15) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego. 

16) Rozporządzenie 231/2013 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 

grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w 

odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 

depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. 

17) Rozporządzenie Prospektowe - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku 

z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. 

18) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych. 

19) Statut - Statut FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. 

20) Towarzystwo – Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 

Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciasnej 6. 

21) Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz 

przynajmniej jednego Certyfikatu. 

22) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

23) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

24) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto Funduszu w 

Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych. 

25) Warunki Emisji – dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. 

26) Zgromadzenie Inwestorów, Zgromadzenie – organ Funduszu posiadający uprawnienia 

określone w Statucie oraz w Ustawie.”  

5) art. 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Depozytariuszem Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.  

Kasprzaka 10/16.’’ 

6) art. 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
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„2. Depozytariusz przechowuje Aktywa Funduszu, prowadzi rejestr wszystkich Aktywów Funduszu oraz 

wykonuje inne czynności określone w Statucie, Ustawie i umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza 

Funduszu. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w  Ustawie oraz 

zakresu jego odpowiedzialności określonego Ustawą. Przechowywanie Aktywów Funduszu może zostać 

powierzone przez Depozytariusza, na polecenie Funduszu innym uprawnionym podmiotom.’’ 

7) art. 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Certyfikaty Inwestycyjne są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem 

sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego i które nie 

podlegają dopuszczeniu do  obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego 

systemu obrotu.’’  

8) art. 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na 

Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. 

Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia warunków emisji danej emisji 

Certyfikatów Inwestycyjnych.’’ 

9) art. 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne, z wyłączeniem wpłat dokonywanych poprzez wnoszenie 

instrumentów finansowych lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 3, można dokonywać wyłącznie w 

formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne FIP 

11 FIZ”. 

10) art. 20 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  

„7. Każda z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywana będzie w drodze proponowania 

nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowanego do imiennie wskazanych osób oraz będzie 

przeprowadzona w sposób niestanowiący oferty publicznej, w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 

Prospektowego, albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na 

podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 

Prospektowego. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych następuje poprzez proponowanie nabycia 

skierowane do mniej niż 150 inwestorów kwalifikowanych lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub 

prawnych niebędących inwestorami kwalifikowanymi, bez wykorzystania środków masowego przekazu. 

W przypadku przeprowadzenia kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych jednocześnie, propozycja 

nabycia tych Certyfikatów Inwestycyjnych skierowana zostanie łącznie do mniej niż 150 imiennie 

wskazanych osób.’’ 

11) art. 20 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:  

„9. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji nie opłacone w całości, będą dokonywane 

równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, którym zostały wydane takie 

Certyfikaty, w terminie 5 (pięciu) lat od dnia przydziału Certyfikatów.’’ 

12)  art. 20b ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:  
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„8. Certyfikaty Inwestycyjne serii C są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem 

sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego i które nie 

podlegają dopuszczeniu do  obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego 

systemu obrotu.”  

13)  w art. 23 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:  

„6. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Funduszu poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów 

Funduszu w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w art. 24 ust. 1, 2 i 9, z 

zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz lokując Aktywa Funduszu dąży do 

osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach 

finansowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na rynkach zagranicznych.”  

14) art. 24 otrzymuje następujące brzmienie:  

,,1. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w: 

1) papiery wartościowe, w tym akcje spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, będące przedmiotem 

publicznej oferty, jak i nie będące przedmiotem takiej oferty, 

2) prawa do akcji, warranty subskrypcyjne i prawa poboru akcji, o których mowa w pkt 1) powyżej, 

3) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,   

4) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,   

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

7) waluty,  

- pod warunkiem, że są zbywalne, oraz   

8) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.  

2. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zarządzanych przez Towarzystwo, a także tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą, z 

zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. 

2a. Fundusz nie może lokować Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

otwartych zarządzanych przez Towarzystwo nabywane w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy. 

2b. Fundusz nie może lokować Aktywów Funduszu w certyfikaty inwestycyjne innego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo w ramach pierwszej emisji certyfikatów 

inwestycyjnych tego funduszu. 

3. Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim w następujący sposób: 

1) nabywając i obejmując akcje spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz udziały spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością,  
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2) nabywając i obejmując prawa do akcji, warranty subskrypcyjne i prawa poboru akcji spółek akcyjnych 

oraz spółek komandytowo-akcyjnych, 

3) nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne, spółki 

komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  

4. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat określonych w ust. 3 kierując się zasadą maksymalizacji 

wartości Aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Głównymi kryteriami doboru 

lokat, o których mowa w ust. 3, będzie:   

1) dotychczasowe doświadczenia i kwalifikacje osób zarządzających spółkami, o których mowa w ust. 3, 

2) ocena perspektyw generowania bieżących dochodów przez powyższe spółki, 

3) możliwość dokonania wiarygodnej wyceny papierów wartościowych lub udziałów powyższych spółek, 

4) bezpieczeństwo prawne Funduszu w ramach inwestycji.  

5. (skreślony) 

6. Lokowanie Aktywów Funduszu opiera się na: 

1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego: ocenie sytuacji 

fundamentalnej emitenta (analiza fundamentalna), technicznej ocenie perspektyw wzrostu wartości lokat 

(analiza techniczna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), 

spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych,  

2) w przypadku wierzytelności: ocenie rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z  jakiego 

wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela, terminu wymagalności, rodzaju dłużnika, możliwości 

windykacji należności, rodzaju i poziomie zabezpieczeń, wartości wierzytelności i płynności lokaty,  

3) w przypadku walut obcych i depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, 

przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na  ocenie wysokości 

oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jego trwania. 

4) w przypadku Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: 

zasadach określonych w art. 25a, 

5) w przypadku jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz 

tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania: ocenie bieżących i 

historycznych wyników inwestycyjnych funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania, zgodności ze 

strategią i celem inwestycyjnym Funduszu, atrakcyjności i długoterminowej prognozie rozwoju rynków i 

branż, w które inwestuje fundusz lub instytucja wspólnego inwestowania oraz spodziewanej stopie 

zwrotu oraz ocenie ryzyk związanych z działalnością funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania.  

7. Przedmiotem lokat Funduszu mogą być kategorie lokat wskazane w ust. 1 dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a  także na 

zagranicznych rynkach zorganizowanych w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie należących do OECD, z zastrzeżeniem art. 25a. 



 
 

 

 

FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. z siedzibą w Warszawie,  ul. Ciasna 6, 00-232 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252364, kapitał zakładowy -1 198 000,00 PLN opłacony w całości, NIP:  

1070005368. 

8. Fundusz nie będzie lokować swoich Aktywów w świadectwa tymczasowe, o których mowa w art. 335 

§1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

9. Przedmiotem lokat Funduszu mogą być: 

1) własność lub współwłasność: 

a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, 

b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 

c) statków morskich, 

2) użytkowanie wieczyste. 

10. W skład aktywów Funduszu wchodzą również przedmioty i urządzenia, w tym urządzenia 

infrastruktury technicznej, potrzebne do korzystania z przedmiotu praw określonych w ust. 9 zgodnie z 

jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz niezbędne do zachowania przedmiotu tych praw w 

stanie niepogorszonym lub zwiększające jego wartość. 

11. Dochody i pożytki z lokat, o których mowa w ust. 9, są przeznaczane w pierwszej kolejności na 

realizację celów wynikających z ust. 10. 

12. Fundusz może nabywać wyłącznie prawa do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym i 

niebędących przedmiotem zabezpieczenia lub egzekucji. Fundusz może nabywać nieruchomości 

obciążone wyłącznie takimi prawami osób trzecich, których realizacja nie spowoduje ryzyka utraty 

własności nieruchomości.’’ 

15) w art. 25 ust. 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie:  

„7. Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących miesięcznych zobowiązań 

Funduszu, część Aktywów Funduszu na rachunkach bankowych.   

8. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić 

więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez 

Depozytariusza.’’ 

16)  w art. 25 ust. 12-15 otrzymują następujące brzmienie:  

„12. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych 

w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 

13. Fundusz nie może lokować więcej niż 40% wartości swoich Aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub 

jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną 

instytucję wspólnego inwestowania, z zastrzeżeniem że certyfikaty inwestycyjne innego funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% 

wartości Aktywów Funduszu. 

14. Fundusz może z Aktywów Funduszu udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości 50 

(pięćdziesięciu) % wartości Aktywów Funduszu. Wysokość pożyczki udzielonej jednemu podmiotowi nie 

może przekroczyć 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz udzieli pożyczki jeżeli 

spełnione zostaną poniższe przesłanki: 
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1) pożyczkobiorcą jest spółka lub osoba fizyczna; 

2) Fundusz dokona badania zdolności pożyczkobiorcy w zakresie zdolności do obsługi i spłaty 

zobowiązań i uzna je za wystarczające; 

3) pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno z wymienionych poniżej zabezpieczeń: 

a) hipoteka na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, 

b) zastaw lub zastaw rejestrowy, 

c) zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych, 

d) cesja wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, 

e) gwarancja lub poręczenie osoby trzeciej, 

f) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia pożyczkobiorcy, 

g) blokada papierów wartościowych, 

h) przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, w przypadku gdy prawa majątkowe będące 

przedmiotem przewłaszczenia stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii lokat Funduszu, a w wyniku 

przewłaszczenia Fundusz będzie spełniać limity inwestycyjne uwzględniające przedmiot 

przewłaszczenia. 

15. Minimalna wartość zabezpieczeń ustanowionych przez potencjalnych pożyczkobiorców lub 

beneficjentów nie będzie niższa niż 100 (sto) % wartości pożyczki.’’ 

17)  w art. 25 ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie: 

„18. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 17, rozumie się budowę lub remont w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.’’ 

18)  w art. 25a ust. 8 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria określone w art. 85 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,’’ 

19)  w art. 31a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. W przypadku wyceny składnika lokat Funduszu w postaci własności, współwłasności lub użytkowania 

wieczystego nieruchomości (udziału we współużytkowaniu wieczystym) wskazanych w art. 24 ust. 9-10 

wycena odbywa się według zasad przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami.’’ 

20)  w art. 31a ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,9. (skreślono)’’ 

21)  w art. 38 ust. 1 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: 

,,2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem 

umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu,’’ 
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Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian. 

Wyżej wymienione zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 


