Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r.
o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu EL Group
Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
1) w artykule 1 ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”;
2) w artykule 2 punkt 10) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„10) Ewidencja Uczestników Funduszu - Ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona
przez Depozytariusza,”;
3) artykuł 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Artykuł 3 Organy
Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów. W związku z decyzją wydaną przez
Komisję, z dniem 21 listopada 2017 r. Towarzystwu cofnięto zezwolenie na wykonywanie
działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.”;
4) po artykule 3 dodaje się artykuł 3a o następującym brzmieniu:
„Artykuł 3a Reprezentacja Funduszu
1. Zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy w okresie od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia 22
lutego 2018 r. Depozytariusz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu
Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Depozytariusza łącznie, jeden
członek zarządu Depozytariusza łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający
łącznie oraz pełnomocnicy Depozytariusza w granicach udzielonych pełnomocnictw.”;
5) ustęp 2, ustęp 3, ustęp 4, ustęp 5, ustęp 6, ustęp 7, ustęp 12, ustęp 15 i ustęp 16 w
artykule 4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu są Uczestnicy, którzy nie później niż na
7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w ust.
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10, nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Depozytariuszowi
zamiar udziału w nim.”;
„3. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu dokonywane jest przez Uczestnika w
formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznych wysłanych na adresy
uzgodnione uprzednio w formie pisemnej z Depozytariuszem, w sposób
umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Depozytariusza,
poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów.”;
„4. Depozytariusz dokonuje, w Ewidencji Uczestników Funduszu, blokady Certyfikatów
Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił, w trybie określonym w ust. 2 i 3, zamiar
udziału w Zgromadzeniu, do czasu jego zakończenia, chyba że w zgłoszeniu, o
którym mowa w ust. 3, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.”;
„5. Zgromadzenie zwoływane jest przez Depozytariusza poprzez ogłoszenie o zwołaniu
Zgromadzenia Inwestorów dokonane w sposób określony w art. 38 ust. 1 Statutu
nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie
powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia
Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad.”;
„6. Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów
Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz mogą domagać się zwołania
Zgromadzenia, składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Żądanie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać w szczególności porządek
obrad

Zgromadzenia

Inwestorów.

Towarzystwo

obowiązane

jest

zwołać

Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie uwzględniał żądanie
Uczestników Funduszu.”;
„7. Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 6, Sąd Rejestrowy może upoważnić do
zwołania Zgromadzenia, na koszt Depozytariusza, Uczestników występujących
z tym żądaniem.”;
„12. Depozytariusz

zobowiązany

jest

zwołać

Zgromadzenie

Inwestorów

w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, którego przedmiotem
będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ten
rok.”;
„15. Zgromadzenie Inwestorów wykonuje ponadto czynności zastrzeżone w Ustawie dla
rady inwestorów – w tym celu Zgromadzenie Inwestorów może uchwałą wyznaczyć
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jednego z Uczestników, który będzie realizował kompetencje Zgromadzenia
Inwestorów w stosunku do Depozytariusza.”;
„16. 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,

Zgromadzenie Inwestorów wzywa Depozytariusza do niezwłocznego usunięcia
nieprawidłowości oraz może powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego.”;
6) ustęp 1 w artykule 6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o
prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78 (00–844 Warszawa),
zwany dalej „Depozytariuszem”.”;
7) ustęp 5 i ustęp 8 w artykule 7. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„5. Podmiotem prowadzącym Ewidencję Uczestników Funduszu jest Depozytariusz.”;
„8. Wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Depozytariusza na
podstawie żądania nabywcy praw z Certyfikatów.”;
8) ustęp 5 w artykule 8. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5. Na żądanie Uczestnika Depozytariusz wydaje mu zaświadczenie o wpisaniu
Certyfikatu w Ewidencji Uczestników Funduszu.”;
9) ustęp 2, ustęp 3, ustęp 4 i ustęp 6 w artykule 9. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„2. Uczestnik Funduszu, który zamierza zbyć Certyfikaty Inwestycyjne na rzecz osoby
trzeciej jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Depozytariusza o swoim zamiarze.
Pisemne zawiadomienie dokonane przez Uczestnika Funduszu powinno zawierać
określenie osoby nabywcy, liczby Certyfikatów objętych zamiarem zbycia,
oznaczenie ceny nabycia bądź informację, że do zbycia Certyfikatów dochodzi pod
tytułem darmym.”;
„3. W terminie 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania
zawiadomienia Uczestnika Funduszu, Depozytariusz jest zobowiązany pisemnie
zawiadomić pozostałych Uczestników Funduszu o zamiarze zbycia Certyfikatów.
Zawiadomienie jest wysyłane na adresy wskazane w Ewidencji Uczestników
Funduszu.”;
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„4. W terminie 180 dni od dnia następującego po dniu otrzymania zawiadomienia
Depozytariusza, Uczestnik Funduszu może skorzystać z prawa pierwszeństwa
nabycia, zgodnie z postanowieniami art. 10 Statutu.”;
„6. Wszelkie czynności dokonane wbrew postanowieniom niniejszego artykułu będą
bezskuteczne w stosunkach pomiędzy Uczestnikami Funduszu jak również wobec
Funduszu oraz Depozytariusza.”;
10) ustęp 1 i ustęp 3 w artykule 10. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1. Uczestnikowi Funduszu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Certyfikatów
objętych zamiarem zbycia przez Uczestnika Funduszu, które może zrealizować w
terminie 180 dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania zawiadomienia
Depozytariusza, o którym mowa w art. 9 ust. 3 Statutu, poprzez skierowanie,
za pośrednictwem Depozytariusza, pisemnej oferty nabycia Certyfikatów do
Uczestnika Funduszu zamierzającego zbyć Certyfikaty.”;
„3. Depozytariusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych po
otrzymaniu oferty nabycia Certyfikatów, przekazuje ofertę do Uczestnika Funduszu,
który zgłosił zamiar zbycia Certyfikatów.”;
11) w artykule 35 po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 o następującym brzmieniu:
„6. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza wynagrodzenie, o którym
mowa w niniejszym artykule należne jest Depozytariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że
jego wysokość nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia za reprezentację
określonej w umowie zawartej z Depozytariuszem.”;
12) ustęp 6, ustęp 7, ustęp 8, ustęp 9, ustęp 10, ustęp 11 i ustęp 12
w artykule 36. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„6. Koszt prowadzenia księgowości Funduszu jest pokrywany z Aktywów Funduszu do
kwoty 25.100 PLN. Koszt prowadzenia księgowości Funduszu przewyższający tę
kwotę jest pokrywany przez Depozytariusza.”;
„7. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje
Depozytariusz za zgodą Zgromadzenia Inwestorów. Koszt wynagrodzenia podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu jest pokrywany
z Aktywów Funduszu do kwoty 9.000 PLN. Koszt wynagrodzenia podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu przewyższający tę
kwotę jest pokrywany przez Depozytariusza.”;
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„8. Koszt tłumaczenia przysięgłego dokumentów Funduszu jest pokrywany z Aktywów
Funduszu do kwoty 2.000 PLN. Koszt tłumaczenia przysięgłego dokumentów
Funduszu przewyższający tę kwotę jest pokrywany przez Depozytariusza.”;
„9. Koszt doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu jest
pokrywany z Aktywów Funduszu do kwoty 5.000 PLN. Koszt doradztwa
podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu przewyższający tę kwotę
jest pokrywany przez Depozytariusza.”;
„10. Koszt usług prawnych, finansowych, środowiskowych lub branżowych związanych
z lokatami Funduszu jest pokrywany z Aktywów Funduszu do kwoty 5.000 PLN.
Koszt usług prawnych, finansowych, środowiskowych lub branżowych związanych
z

lokatami

Funduszu

przewyższający

tę

kwotę

jest

pokrywany

przez

Depozytariusza.”;
„11. Koszt dokonywania przeglądu, aktualizacji i badania niezależnych wycen
związanych z lokatami Funduszu jest pokrywany z Aktywów Funduszu do kwoty
12.000 PLN. Koszt dokonywania przeglądu, aktualizacji i badania niezależnych
wycen związanych z lokatami Funduszu przewyższający tę kwotę jest pokrywany
przez Depozytariusza.”;
„12. Depozytariusz może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz
zgodnie z ust. 1, z własnych środków.”;
13) artykuł 38. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Artykuł 38 Publikowanie i udostępnianie informacji o Funduszu
1. Fundusz publikuje ogłoszenia i informacje wymagane prawem i Statutem Funduszu na
stronach internetowych Depozytariusza (www.raiffeisenpolbank.com) oraz poprzez
wiadomości e-mail wysyłane do wszystkich Uczestników Funduszu.
2. Uczestnik Funduszu przekazuje Depozytariuszowi aktualny adres e-mail, za
pośrednictwem którego będzie otrzymywał ogłoszenia i informacje.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

5

