
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych

(druk nr 1357)

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,

poz. 1546 z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) (uchylony);
1a) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538);
1b) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539);

2) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);

3) towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka
akcyjna;

4) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
5) EEA - rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy;
6) OECD - rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
7) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita

Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej;
8) państwie goszczącym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium

którego towarzystwo zamierza wykonywać lub wykonuje działalność lub fundusz
inwestycyjny otwarty zamierza zbywać lub zbywa jednostki uczestnictwa;

9) funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub
spółkę inwestycyjną z siedzibą w państwie członkowskim prowadzące działalność
zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w
papiery wartościowe;

10) spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie
członkowskim, której podstawowa działalność polega na zarządzaniu funduszami
zagranicznymi;
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11) państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium
którego ma siedzibę fundusz zagraniczny lub spółka zarządzająca;

12) prawie wspólnotowym - rozumie się przez to akty prawne wydawane przez
instytucje i organy Unii Europejskiej;

13) oddziale - rozumie się przez to oddział, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.
1095, z późn. zm.), przy czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki
organizacyjne spółki zarządzającej lub spółki zarządzającej funduszami
inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA,
zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wszystkie jednostki
organizacyjne towarzystwa zlokalizowane na terytorium państwa członkowskiego
lub państwa należącego do EEA;

14) firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi;

15) banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z późn. zm.);

16) banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

17) instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

18) instrumentach pochodnych - rozumie się przez to 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 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub
pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany
wysokości stóp procentowych;

19) niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to
instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym,
a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami;

20) bazie instrumentów pochodnych - rozumie się przez to papiery wartościowe,
instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone
indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny
instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;

21) instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to 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
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przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier
lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;

22) rynku zorganizowanym - rozumie się przez to wyodrębniony pod względem
organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający
jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do
informacji o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy
kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany,
o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

22a) rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi;

<22b) alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to alternatywny system
obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi;>

23) bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio
ponad 20 % kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 %
głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub
współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy o rachunkowości;

24) grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od
niego zależnymi;

25) podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej;

26) podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o
ofercie publicznej;

27) zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład
którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu
art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

28) doradztwie inwestycyjnym - rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w
rozumieniu art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

29) (uchylony);
30) puli wierzytelności - rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału

grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez
inicjatora sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co
najmniej 75 % grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność
spełnia kryteria określone w statucie funduszu;

31) inicjatorze sekurytyzacji - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego,
związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo
zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich
świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności;

32) sekurytyzowanych wierzytelnościach - rozumie się przez to wierzytelności
stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności
wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z
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funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń
uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami;

33) danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
także numer PESEL;

34) papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których
mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem
instrumentów pochodnych;

35) zdematerializowanych papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery
wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

[36) publicznych certyfikatach inwestycyjnych - rozumie się przez to certyfikaty
inwestycyjne, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia
prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami
rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo udostępnienia memorandum
informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej lub
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu;

37) niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych - rozumie się przez to certyfikaty
inwestycyjne, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub
zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo udostępnienia memorandum
informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i
które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.]

<38) ofercie publicznej – rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art.
3 ustawy o ofercie publicznej;

39) publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym – rozumie się przez to
fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały
objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

40) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.>

Art. 6.
[1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa

lub ich ułamkowe części albo
2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane

publiczne certyfikaty inwestycyjne, albo
3) w przypadku niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego

zamkniętego:
a) osoby uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu,
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b) osoby wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów
inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.]

<1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki
uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane
certyfikaty inwestycyjne, albo

3) uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, albo
4) wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów

inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.>
2. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe

uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.
3. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Art. 14.
[1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu

zezwolenia Komisji.]
<1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po

uzyskaniu zezwolenia Komisji, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1a.>
2. Towarzystwo może utworzyć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny.
3. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

1) fundusz inwestycyjny otwarty;
2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;
3) fundusz inwestycyjny zamknięty.

4. Oznaczenia "fundusz inwestycyjny", skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa
w ust. 6, ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej
lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie fundusz
inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą. Ograniczenie to nie dotyczy narodowych
funduszy inwestycyjnych utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z
późn. zm.).

5. Nazwa funduszu inwestycyjnego powinna zawierać określenie rodzaju funduszu
inwestycyjnego, zgodnie z ust. 3.

6. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi, fundusz inwestycyjny może zamiast
oznaczenia rodzaju funduszu, zgodnie z ust. 3, używać w nazwie następującego skrótu:

1) "fio" - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;
2) "sfio" - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
3) "fiz" - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
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Art. 15.
1. Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:

1) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;
2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru

aktywów funduszu inwestycyjnego;
3) wydania zezwolenia przez Komisję;
4) zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie;
5) wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

<1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie
certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w
drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga wydania zezwolenia
przez Komisję.>

2. Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż
4.000.000 zł.

3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów.
[4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który emituje niepubliczne

certyfikaty inwestycyjne, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób
zbierania wpłat określa statut tego funduszu.]

<4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w ust. 1a,
łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa
statut tego funduszu.>

5. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których
mowa w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo lub jego akcjonariuszy.

6. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy
inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego.

<7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o
którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy
inwestycyjnych, załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie
wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do
funduszu.>

Art. 22.
Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego
załącza się:

1) statut funduszu inwestycyjnego;
2) umowę z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu

inwestycyjnego;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
[5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie

funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru
Karnego;]

<5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za
wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku
wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;>

6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których
mowa w art. 46 ust. 1-3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w
szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;

7) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania
obowiązków określonych w umowie;

[8) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w
pkt 6 i 7, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego
Rejestru Karnego;]

<8) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których
mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i
inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z
Krajowego Rejestru Karnego;>

9) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło
wykonywanie swoich obowiązków;

10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz skrót tego prospektu;
11) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych

przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji - w przypadku
standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego.

12) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o
zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną
- w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Art. 24.
1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat
funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu
inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;
2) wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 lub art. 94

ust. 1 pkt 1;
3) wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2;
4) wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d;
5) dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym

mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4;
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6) możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i
2, oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym
mowa w art. 100 ust. 3;

7) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.
2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego

otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu
inwestycyjnego zamkniętego w zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;
2) o którym mowa w art. 139 ust. 3;
3) o którym mowa w art. 198 ust. 2;
4) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.

<2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga
uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.>

3. (uchylony).
4. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub

interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.
5. O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w

statucie.
6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w

życie:
1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego

ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie - w przypadku
zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3;

2) z dniem ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust.
1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4;

3) z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego
przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi
subfunduszami - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241
ust. 2 pkt 1.

7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to
interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi
w życie:

1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany
statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat
manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy
odkupieniu jednostek uczestnictwa;

[2) z dniem ogłoszenia - w pozostałych przypadkach.]
<2) z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów – w

przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym
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funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów
wyraziło zgodę;>

<3) z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach.>
8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca

bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia
Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie
zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3
miesiące od dnia jej ogłoszenia.

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem,
że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest
uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym
wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie
zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie
dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać
informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1.

8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu
powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie
dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się
warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian.

[9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o
treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu
notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego
o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z
informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania.]

<9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz
o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis
aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu
rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego
jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 – wraz z uchwałą zgromadzenia
inwestorów.>

Art. 26.
[1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne

funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu
doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może
być dłuższy niż 2 miesiące.]

<1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne
funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po
dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu, a w przypadku funduszu, o
którym mowa w art. 15 ust. 1a – w terminie określonym w statucie funduszu.
Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.>

2. Osoby zapisujące się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne dokonują
wpłat do funduszu inwestycyjnego i otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat.
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3. Zapis na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne jest nieodwołalny i
bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Art. 27.
[1. Towarzystwo prowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty

inwestycyjne bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność
maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w
art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału
instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.]

<1. Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym
mowa w art. 15 ust. 1a, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w
trybie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a na jednostki uczestnictwa –
bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską
w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału
instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych.>

2. Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia bezpłatnie
prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i skrót tego prospektu.

[3. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na
niepubliczne certyfikaty inwestycyjne za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art.
32 ust. 2. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza
umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4,
dotyczące tego podmiotu.

4. Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot pośredniczący w
prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności z zachowaniem zasad
uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się
na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.]

<3. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa
za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2. W takim przypadku
do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym
podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4, dotyczące tego
podmiotu.

4. Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot pośredniczący w
prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności z zachowaniem
zasad uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy osób
zapisujących się na jednostki uczestnictwa.>

Art. 29.
1. Jeżeli w terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty

inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w
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terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki
uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.

2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów
wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej w
dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne,
lub z wyceny praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej
zgodnie z art. 28 ust. 2a, wynika, że wartość tych papierów wartościowych, udziałów lub
praw przewyższa cenę emisyjną certyfikatu albo wielokrotność tej ceny, sposób
postępowania określa statut funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zwrot nadpłaty ponad cenę emisyjną albo wielokrotność tej ceny w środkach pieniężnych
jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10 % odpowiednio ceny
emisyjnej certyfikatu albo wielokrotności ceny emisyjnej certyfikatu.

4. Przydział jednostek uczestnictwa następuje przez wpisanie do rejestru uczestników
funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na dokonaną
wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i
odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez
niego rachunek do dnia przydziału.

5. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania
funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo składa do
sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych.

[7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:
1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;
2) statut funduszu inwestycyjnego;
3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo

oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;
4) listę członków zarządu towarzystwa;
5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o

zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz
zezwoleniem wydanym przez Komisję.]

<7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:
1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego – w przypadku

funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję
zezwolenia;

2) statut funduszu inwestycyjnego;
3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo

oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;
4) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz

pełnioną funkcję;
5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o

zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego
oraz – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga
wydania przez Komisję zezwolenia – z tym zezwoleniem.>
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7a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego
uzupełnienia.

9. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie
funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

10. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne, na warunkach i w sposób
określony w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, oraz
doręcza Komisji wypis z tego rejestru.

Art. 30.
1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych Komisja

może cofnąć zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli przy zbieraniu
wpłat towarzystwo naruszyło przepisy ustawy, statut funduszu inwestycyjnego lub
warunki zezwolenia.

2. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wygasa, jeżeli:
1) w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa

albo certyfikaty inwestycyjne towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej
w statucie;

2) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie,
towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru
funduszy inwestycyjnych.

[3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:
1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru

funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub
2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu

inwestycyjnego stała się ostateczna, lub
3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2

- zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów
wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi
prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością
otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia
wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z
przesłanek wymienionych w pkt 1-3, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.]

<3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:
1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do

rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub
2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu

inwestycyjnego stała się ostateczna, lub
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3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub
4) upływu 3 miesięcy od zakończenia terminu określonego w statucie funduszu

inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na dokonanie zapisów na
certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości
określonej w statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego
do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub

5) upływu terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym
mowa w art. 15 ust. 1a, na zebranie wpłat na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli
towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości i terminie określonych w statucie

– zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów
wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z
wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za
okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia
wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1 – 5, oraz pobrane opłaty
manipulacyjne.>

Art. 38.
1. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na
wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1.

2. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w
art. 45 ust. 1, wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia, składa jednocześnie
wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

<2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku spółki, która zamierza utworzyć
wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a.>

3. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w
art. 45 ust. 1 może jednocześnie złożyć wnioski o udzielenie zezwoleń na wykonywanie
działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2.

4. Komisja, udzielając zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, może jednocześnie udzielić
zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego oraz na wykonywanie działalności, o
których mowa w art. 45 ust. 2.

Art. 47.
1. Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie może inwestować
przekazanych do zarządzania środków klientów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, którymi towarzystwo zarządza, chyba że umowa
z klientem stanowi inaczej.

<1a. Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, powinna być zawarta w formie pisemnej, a w
przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym, w rozumieniu ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi – w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.>
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2. Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do zarządzania portfela,
o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami określającymi zasady i metody
dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z klientem
stanowi inaczej.

3. Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane do
prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji.

4. Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, podlega obowiązkowi
uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący
działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat
stosuje się odpowiednio.

5. Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, jest obowiązane stosować w prowadzonej działalności rozwiązania
techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług
oraz ochronę najlepiej pojętego interesu klientów, w szczególności posiadać system
nadzoru wewnętrznego, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego.

6. W zakresie powierzenia przez towarzystwo wykonywania czynności związanych z
prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, innym podmiotom stosuje się odpowiednio przepisy art. 81a-81g ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.

<6a. Towarzystwo nie przyjmuje lub nie przekazuje w związku z prowadzeniem
działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w
skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, opłat,
prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub osoby
działającej w jego imieniu albo przekazywanych klientowi lub osobie działającej
w jego imieniu;

2) opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi na rzecz klienta;
3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod

warunkiem że:
a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w

tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została
przekazana klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi,

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi
świadczonej przez towarzystwo na rzecz klienta.

6b. Przepisu ust. 6a pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed zawarciem
umowy o świadczenie usługi przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub
przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w
ust. 6a pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na
jego żądanie danych, o których mowa w ust. 6a pkt 3 lit. a.



- 15 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6c. Przepisy ust. 6a pkt 3 oraz ust. 6b stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i
świadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała
po zawarciu umowy o świadczenie danej usługi.>

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących

działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w
skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w
zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z
potencjalnymi klientami,

2) tryb, warunki i szczegółowy zakres działania w towarzystwie wykonującym
czynności, o których mowa w pkt 1, systemu nadzoru zgodności z prawem
działalności towarzystwa, systemu zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,

3) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o
których mowa w pkt 1

- w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub
zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo
wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Art. 48.
[1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o

których mowa w art. 196, które emitują niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, działa
kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez
towarzystwo działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, zarządzania zbiorczym portfelem
papierów wartościowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub pełnienia
funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, oraz prawidłowość sprawozdań i
informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze
inwestycyjne.]

<1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami,
o których mowa w art. 196, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi
zamkniętymi, działa kontrola wewnętrzna. Kontrola wewnętrzna sprawdza
legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności w zakresie
zarządzania funduszami inwestycyjnymi, pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy
zagranicznych, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub pełnienia funkcji
przedstawiciela funduszy zagranicznych, oraz prawidłowość sprawozdań i
informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze
inwestycyjne.>

2. Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne
osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o
podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i
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planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli
klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny
rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymania się od zawierania transakcji,
które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym
lub interesami klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa
inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb, warunki i szczegółowy zakres działania kontroli wewnętrznej w towarzystwie,
2) sposób prowadzenia ewidencji zawartych transakcji przez fundusze inwestycyjne

oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub zbiorczego portfela
papierów wartościowych,

3) sposoby zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, w tym zasady zawierania
transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa
albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia
albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji
dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów
nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi
doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz
przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji
związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa

- w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub
zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo
wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Art. 50.
1. Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym

niż 25 % różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów
dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w
sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1, a jeżeli
towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok - na poziomie
nie niższym niż 25 % różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością
zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o
której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż
określony w art. 49.

3. Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów
zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy
wyrażoną w złotych równowartość 250.000.000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia,
towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę
dodatkową, stanowiącą 0,02 % różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych
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przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli
papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250.000.000 euro.

4. Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, o którym
mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej, o
której mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10.000.000 euro.

5. O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1 i w
przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia niezwłocznie
Komisję.

6. Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli
wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie, w terminie 3 miesięcy,
uzupełniona do wymaganego poziomu, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie
obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1-3, towarzystwo jest
obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6
miesięcy.

8. Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi nie
zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65
ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części
kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana wyłącznie z certyfikatów
podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki.

[9. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami
sekurytyzacyjnymi lub funduszami aktywów niepublicznych, pod warunkiem że certyfikaty
inwestycyjne emitowane przez te fundusze nie są certyfikatami publicznymi.]

<9. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do towarzystwa zarządzającego wyłącznie
funduszami, o których mowa w art. 183 lub art. 196, które nie są publicznymi
funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.>

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę
interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, które muszą
spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które
pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 58.
1. Do wniosków spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez

towarzystwo oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:
1) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;
2) schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu

informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu
inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących
przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym;

3) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres
roku;
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4) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru
Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki
określone w art. 42 ust. 3;

[5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie
funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru
Karnego;]

<5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za
wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku
wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;>

6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa
w art. 46 ust. 1-3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w
szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i
doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

7) dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez
towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz
informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o
wyrażeniu zgody na zatrudnienie;

8) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych oraz raportem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca
wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;

9) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co
najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co
najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - dane osobowe tych
osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej
działalności gospodarczej;

10) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej
10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej
10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat
wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz
ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane
przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i
informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

10a) w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10 % ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału
w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej
działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie
sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane
przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i
informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

11) informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy
posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
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akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące
wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca
zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;

12) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć
wykonywanie swoich obowiązków;

13) statut funduszu inwestycyjnego;
14) umowę z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu

inwestycyjnego;
[15) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania

obowiązków określonych w umowie wraz z informacjami o kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym tych osób oraz informacje z Krajowego Rejestru
Karnego;]

<15) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania
obowiązków określonych w umowie;>

16) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i skrót tego prospektu;
17) (uchylony);
18) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych

przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji - w przypadku
standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego.

19) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o
zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną
- w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

<1a. W przypadku spółki, która zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym
mowa w art. 15 ust. 1a, do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo załącza się dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1 – 4
oraz 6 – 12.>

2. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje
towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego
zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad
uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy,
Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej
osoby.

Art. 61.
1. Komisja wydaje zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz na

utworzenie funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 58.
2. Komisja, przed udzieleniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo,

zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo jest:
1) spółką zależną od innej spółki zarządzającej, firmy inwestycyjnej, instytucji

kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie
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zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność
reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec innej spółki zarządzającej, firmy
inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność
ubezpieczeniową posiadającego zezwolenie w państwie członkowskim lub podmiotu
prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie
członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują inną spółkę
zarządzającą, firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący
działalność ubezpieczeniową posiadający zezwolenie w państwie członkowskim lub
podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną posiadający zezwolenie w państwie
członkowskim.

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu
do 6 miesięcy.]

4. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-
12, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem
faktycznym;

2) wnioskodawca lub osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4-7, mogą wykonywać
działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszu, lub osoby wchodzące w skład
zarządu towarzystwa nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2 lub 3,
lub osoby wchodzące w skład rady nadzorczej towarzystwa nie spełniają wymogów,
o których mowa w art. 42 ust. 2 lub w art. 44 ust. 2;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie
zapewniającej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się
niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami
inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego
zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby
uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy
sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na
przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu;

5) opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.
5. Odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest

równoznaczna z odmową zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego.
6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli

osoby, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 5, 6 i 15, mogą wykonywać swoje obowiązki
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający
interesy uczestników funduszu inwestycyjnego albo statut funduszu inwestycyjnego lub
umowa z depozytariuszem nie uwzględnia należycie interesów uczestników funduszu lub
statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek
uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Komisja może
udzielić zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.
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7. (uchylony).
8. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut

funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.

Art. 65a.
[1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć:

1) szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu - z wyjątkiem funduszu, o którym
mowa w art. 183 lub art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne,
oraz

2) procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka
związanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela
inwestycyjnego funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, a także prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 - z
wyjątkiem funduszu, o którym mowa w art. 183 lub art. 196, który emituje
niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.]

<1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć:
1) szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie

zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu – z wyjątkiem funduszu, o
którym mowa w art. 183 lub art. 196, który nie jest publicznym funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, oraz

2) procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka
związanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela
inwestycyjnego funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, a także prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 – z
wyjątkiem funduszu, o którym mowa w art. 183 lub art. 196, który nie jest
publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.>

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, towarzystwo przekazuje depozytariuszowi funduszu
inwestycyjnego.

<3. W przypadku gdy towarzystwo zleca zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych
wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych innych niż fundusze,
o których mowa w art. 183 lub art. 196, niebędące publicznymi funduszami
inwestycyjnymi zamkniętymi, podmiotowi, o którym mowa w art. 46 ust. 1, podmiot
ten może opracować procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wdrożyć je po
uprzedniej akceptacji towarzystwa i przekazać depozytariuszowi funduszu
inwestycyjnego.>

Art. 73.
1. Członkowie organów depozytariusza i jego pracownicy nie mogą być członkami zarządu

lub rady nadzorczej towarzystwa.
<1a. Osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków

określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego
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powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie oraz nie
mogą być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.>

2. Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem
inwestycyjnym, którego aktywa rejestruje.

3. Jeżeli uczestnicy funduszu inwestycyjnego ponieśli szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków towarzystwa w zakresie
zarządzania funduszem i jego reprezentacji, domniemywa się, że depozytariusz, będący
podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa, świadomie zaniechał wykonywania swoich
obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o prowadzenie rejestru aktywów
funduszu inwestycyjnego.

Art. 80.
<1.> Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji.
<2. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym

funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest
wymagana.>

Art. 107.
1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:

1) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze
nie zostały przez fundusz nabyte, chyba że ma roszczenie o nabycie takich praw;

[2) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera
się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów
wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub
tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji
zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji
przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie
sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie
umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od
nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot
sprzedanych w ten sposób praw;]

<2) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która
opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych
instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli
zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez
podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w
tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów
zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy
takich samych instrumentów finansowych, do momentu wymagalności
roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo
zostały spełnione odpowiednie warunki, o których mowa w art. 7 ust. 5a ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi;>

3) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z zastrzeżeniem art. 102;
4) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych,

reprezentujących prawa do metali szlachetnych.
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2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:
1) lokować aktywów funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności towarzystwa

zarządzającego tym funduszem, jego akcjonariuszy oraz podmiotów będących
podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do tego towarzystwa lub jego
akcjonariuszy;

2) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności
pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z:

a) członkami organów towarzystwa,
b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie,
c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do wykonywania obowiązków

określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu,
d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a-c w związku

małżeńskim,
e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a-c łączy stosunek pokrewieństwa

lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;
3) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z:

a) towarzystwem,
b) depozytariuszem,
c) podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa lub

depozytariusza,
d) akcjonariuszami towarzystwa,
e) akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w

stosunku do towarzystwa lub depozytariusza.
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie stosuje się do papierów wartościowych

emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d i e, nie stosuje się w przypadku, gdy

podmioty, o których mowa w tym przepisie, są spółkami publicznymi, a fundusz zawiera
umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.

5. Fundusz inwestycyjny może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub zawrzeć
umowę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy
jest w interesie uczestników funduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

6. Fundusz powinien przechowywać dokumenty pozwalające na stwierdzenie spełnienia
warunków, o których mowa w ust. 5, w szczególności dotyczące zasad ustalenia ceny i
innych istotnych warunków transakcji.

[Art. 117.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje:

1) publiczne certyfikaty inwestycyjne albo
2) niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w niniejszym

rozdziale.
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2. Statut funduszu określa, czy emitowane przez fundusz certyfikaty są publicznymi
certyfikatami inwestycyjnymi, czy niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi.

3. Certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą zostać przekształcone w
publiczne certyfikaty inwestycyjne wyłącznie w przypadku, gdy przekształcenie będzie
obejmować również certyfikaty wcześniejszych emisji. Przekształcenie certyfikatów
wymaga zmiany statutu funduszu oraz zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego
lub memorandum informacyjnego obejmującego wszystkie wyemitowane certyfikaty
inwestycyjne funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej.]

<Art. 117.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne.
2. Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia

do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia do alternatywnego systemu
obrotu, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.

3. Osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w
art. 15 ust. 1a, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na certyfikaty 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 dokonywania zapisu.>

<Art. 117a.
1. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, zmiana statutu funduszu

inwestycyjnego w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą
oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, wymaga
uzyskania zezwolenia Komisji.

2. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, wymaga również
zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich
sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

Art.  117b.
1. Do wniosku funduszu inwestycyjnego o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art.

117a ust. 1, załącza się:
1) statut funduszu inwestycyjnego;
2) prospekt emisyjny albo memorandum informacyjne – jeżeli obowiązek ich

sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie
publicznej;

3) umowę z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu
inwestycyjnego;

4) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za
wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku
wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

5) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których
mowa w art. 46 ust. 1 – 3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w
tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;
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6) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania
obowiązków określonych w umowie;

7) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa
w pkt 5, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne
prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z
Krajowego Rejestru Karnego;

8) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło
wykonywanie swoich obowiązków;

9) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów
zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji – w
przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;

10) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o
zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką
inwestycyjną;

11) bilans i rachunek wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego sporządzone w
zakresie wskazanym w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy
inwestycyjnych, na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszu;

12) opis portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego w zakresie nie mniejszym
niż wskazany w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy
inwestycyjnych, sporządzony na dzień przypadający nie później niż 14 dni
przed dniem złożenia wniosku;

13) uchwałę zgromadzenia inwestorów albo rady inwestorów, w przypadku
określonym w art. 140 ust. 4a, w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie
zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1;

14) informację, czy w funduszu inwestycyjnym miało miejsce niezatwierdzenie przez
zgromadzenie inwestorów rocznego sprawozdania finansowego funduszu,
wystąpienie przesłanki rozwiązania funduszu lub wszczęcie przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub
wierzytelności funduszu.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a
ust. 1, jeżeli:

1) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – 6, mogą wykonywać swoje obowiązki z
naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający
interesy uczestników funduszu albo

2) dokumenty załączone do wniosku nie odpowiadają przepisom prawa lub są
niezgodne ze stanem faktycznym, albo

3) statut funduszu inwestycyjnego, umowa z depozytariuszem lub portfel
inwestycyjny funduszu nie uwzględniają należycie interesów uczestników
funduszu.

3. Wydając zezwolenie na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, Komisja
zatwierdza wybór depozytariusza funduszu. Wydanie zezwolenia jest także
równoznaczne z zatwierdzeniem przez Komisję prospektu emisyjnego lub



- 26 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie
publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej
ustawy.

4. Do wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, przepisy
art. 118 i art. 119 stosuje się odpowiednio.

5. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia towarzystwo ogłasza zmianę statutu funduszu
inwestycyjnego. Zmiana statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.

6. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, statut funduszu
nie podlega zmianom do czasu zarejestrowania certyfikatów inwestycyjnych, które
będą oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, w depozycie
papierów wartościowych.>

Art. 118.
[1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum

informacyjnego w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo
udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1
ustawy o ofercie publicznej dotyczącego publicznych certyfikatów inwestycyjnych lub
dopuszczenia publicznych certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzenia publicznych certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu
obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej.]

<1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej
albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej dotyczącego certyfikatów inwestycyjnych lub
dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, lub
wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu
stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.>

[2. Do obrotu publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi stosuje się przepisy ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.]

3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, o
których mowa w ust. 1, występuje towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art.
38 ust. 2 - spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo.

Art. 119.
[1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego

emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne jest równoznaczne z zatwierdzeniem
prospektu emisyjnego funduszu lub memorandum informacyjnego funduszu zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który wyemitował publiczne certyfikaty inwestycyjne,
jest obowiązany do emitowania wyłącznie publicznych certyfikatów inwestycyjnych.]
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<1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego
zamkniętego emitującego certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem
funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu, jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu
emisyjnego funduszu lub memorandum informacyjnego funduszu zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich
sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

2. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany do emitowania
certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie w drodze oferty publicznej.>

3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej emisji, statut
funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów
inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz zaoferuje
certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.

[4. W przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu
emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa w
ustawie o ofercie publicznej.]

<4. Do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie
stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej.>

[Art. 120.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne jest

obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy
inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do złożenia
wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym.

2. Komisja może przedłużyć termin określony w ust. 1 o 7 dni na uzasadniony wniosek
funduszu inwestycyjnego.

3. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku
regulowanym, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu, o
którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.]

<Art. 120.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie

ze statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej
lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia
wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia
każdej kolejnej emisji certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie
certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie
do alternatywnego systemu obrotu.

2. W przypadku zmiany statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, która nie
jest połączona z nową emisją certyfikatów inwestycyjnych, fundusz jest obowiązany
do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uzyskania
zezwolenia.



- 28 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. Komisja może przedłużyć termin określony w ust. 1 i 2 o 7 dni na uzasadniony
wniosek funduszu inwestycyjnego. Komisja odmawia zgody, w przypadku gdy
przedłużenie terminu jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu
inwestycyjnego.

4. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na
rynku regulowanym obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie
obrotu.

5. W przypadku odmowy wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do
alternatywnego systemu obrotu obrót nimi może być prowadzony na rynku
regulowanym.>

Art. 121.
[1. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami

wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że publiczne certyfikaty inwestycyjne
mogą być wyłącznie na okaziciela.]

<1. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być
papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty
inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być
wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela.>

2. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny.
3. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela danego funduszu reprezentują jednakowe prawa

majątkowe, z zastrzeżeniem art. 163 pkt 2, art. 189 oraz art. 190.
4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać certyfikatom imiennym

różnych serii różne uprawnienia, w szczególności certyfikaty inwestycyjne
poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub
wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w
dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku jego
likwidacji.

5. Certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w
ustawie.

6. Certyfikat inwestycyjny daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu, z
zastrzeżeniem ust. 7.

7. Statut funduszu może określać, że certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane
w zakresie prawa głosu, z tym że jednemu certyfikatowi można przyznać nie więcej niż
dwa głosy.

8. Zbycie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:
1) uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając:

a) formę udzielenia zgody,
b) termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy jednak

niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,
c) cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny albo

2) w inny sposób ograniczyć, oznaczając termin oraz szczegółowy tryb i warunki
stosowania takiego ograniczenia.
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9. (uchylony).
10. Statut może uzależnić ustanowienie zastawu na certyfikacie inwestycyjnym imiennym od

zgody zgromadzenia inwestorów.
<11. Certyfikaty inwestycyjne imienne można przekształcić w certyfikaty inwestycyjne

na okaziciela. Przekształcenie wymaga zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, a w
przypadku certyfikatów inwestycyjnych imiennych, o których mowa w ust. 4 lub 7,
także zgody uczestnika wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.>

Art. 122.
1. [Niepubliczny certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać:]

< Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać:>
1) nazwę funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wskazanie siedziby funduszu;
2) numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;
3) datę zarejestrowania funduszu i datę wyemitowania certyfikatu inwestycyjnego;
4) czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony;
5) serię i numer certyfikatu inwestycyjnego;
6) oznaczenie, czy certyfikat inwestycyjny jest na okaziciela czy imienny;
7) wskazanie, czy certyfikat inwestycyjny imienny jest uprzywilejowany w zakresie

prawa głosu, z określeniem zakresu tego uprzywilejowania;
8) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu inwestycyjnego.

2. Certyfikat inwestycyjny jest opatrzony pieczęcią towarzystwa i podpisami członków jego
zarządu. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane.

3. Jeżeli certyfikaty inwestycyjne imienne w formie dokumentu mają ograniczoną
zbywalność lub mogą być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz
inwestycyjny jest obowiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres uczestnika lub
adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej,
wpis o przeniesieniu certyfikatów inwestycyjnych na inną osobę wraz z datą wpisu.

Art. 123.
[1. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego tak stanowi, niepubliczne certyfikaty

inwestycyjne mogą nie mieć formy dokumentu; w takim przypadku wszystkie certyfikaty
inwestycyjne funduszu nie mają formy dokumentu.]

<1. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, certyfikaty inwestycyjne tego
funduszu mogą nie mieć formy dokumentu; w takim przypadku wszystkie
certyfikaty inwestycyjne tego funduszu nie mają formy dokumentu.>

2. Prawa z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie
mają formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania wpisu w ewidencji uczestników
funduszu i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu
inwestycyjnego.
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3. Ewidencja uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera w szczególności
dane identyfikujące uczestnika funduszu oraz w odniesieniu do certyfikatów
inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do uczestnika:

1) liczbę, rodzaj i serię certyfikatów;
2) liczbę głosów przypadających na certyfikat imienny, który jest uprzywilejowany w

zakresie prawa głosu;
3) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu;
4) datę i czas zawarcia transakcji.

4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji uczestników funduszu są:
1) towarzystwo zarządzające tym funduszem;
2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

2a) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

3) dom maklerski;
4) bank krajowy lub instytucja kredytowa.

5. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego określa jeden podmiot, spośród
wymienionych w ust. 4, prowadzący ewidencję uczestników funduszu.

6. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych
nieposiadających formy dokumentu przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji
uczestników funduszu wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych
certyfikatów inwestycyjnych.

7. W przypadku gdy nabycie certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających formy
dokumentu nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie
praw z tych certyfikatów, wpis w ewidencji uczestników funduszu jest dokonywany na
żądanie nabywcy.

Art. 126.
1. [Do propozycji nabycia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych należy dołączyć:]

<Do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
należy dołączyć:>

1) informację o miejscach, w których można zapoznać się z treścią statutu funduszu
inwestycyjnego zamkniętego;

2) warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.
2. Warunki emisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres emitenta certyfikatów inwestycyjnych;
[2) datę i numer decyzji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu;]
3) podstawowe dane o emitencie;
4) podstawowe dane o emisji;
5) wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych;
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6) podstawowe dane o depozytariuszu;
7) podstawowe dane o towarzystwie oraz o podmiotach, o których mowa w art. 46 ust.

1-3;
8) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku

drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.
[3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji

niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych, w celu udostępnienia nabywcom
certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te
certyfikaty.]

<3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych
emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w celu udostępnienia nabywcom
certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem
w te certyfikaty.>

[Art. 127.
Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może dopuszczać możliwość jednoczesnego
przeprowadzania kilku emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych.]

<Art.127.
Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, może dopuszczać możliwość jednoczesnego
przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych.>

[Art. 129.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji
wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 7-9, w
odniesieniu do każdej z tych emisji.]

<Art.129.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych
emisji wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych wymienionych w art. 18 ust.
2 pkt 7 – 9, w odniesieniu do każdej z tych emisji, jeżeli statut nie zawiera tych danych w
odniesieniu do kolejnych emisji certyfikatów.>

Art. 134.
[1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na certyfikaty w

liczbie i terminie określonych w statucie i prospekcie emisyjnym lub memorandum
informacyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.]

<1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na
certyfikaty w wysokości i terminie określonych w statucie i prospekcie emisyjnym
lub memorandum informacyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.>
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2. Kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych jest możliwa po zamknięciu poprzedniej
emisji, z zastrzeżeniem art. 127, albo po dokonaniu zwrotu wpłat do funduszu w
przypadku, o którym mowa w ust. 4.

[3. Druga i następne emisje certyfikatów inwestycyjnych nie dochodzą do skutku, jeżeli nie
zebrano wpłat na certyfikaty w liczbie i terminie, o których mowa w ust. 1.]

<3. Druga i następne emisje certyfikatów inwestycyjnych nie dochodzą do skutku,
jeżeli nie zebrano wpłat na certyfikaty w wysokości i terminie, o których mowa w
ust. 1.>

4. W przypadku niedojścia do skutku drugiej i następnych emisji certyfikatów
inwestycyjnych, fundusz, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w
ust. 1, zwraca wpłaty do funduszu, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych,
udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków
i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek
prowadzony przez depozytariusza do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz
pobrane opłaty manipulacyjne.

5. W przypadku drugiej i następnych emisji towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami
do funduszu na certyfikaty danej emisji, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani
kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą,
przed dokonaniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych danej emisji.

Art. 136.
1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji,

fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na
warunkach i w sposób określony w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym
albo warunkach emisji.

[2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) w chwili wpisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika - w

przypadku publicznych certyfikatów inwestycyjnych;
2) w przypadku niepublicznego certyfikatu inwestycyjnego:

a) przez wręczenie dokumentu w przypadku certyfikatu w formie dokumentu albo
b) z chwilą wpisania certyfikatu w ewidencji uczestników funduszu w przypadku

certyfikatu niemającego formy dokumentu.]
<2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) w chwili zapisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika
albo

2) przez wręczenie dokumentu, albo
3) w chwili wpisania certyfikatu do ewidencji uczestników funduszu.>

3. Na żądanie uczestnika podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wydaje mu
zaświadczenie o wpisaniu certyfikatu w tej ewidencji.
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Art. 137.
[1. Niepubliczny certyfikat inwestycyjny imienny funduszu inwestycyjnego zamkniętego może

być wydany uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej certyfikatu, jeżeli
statut funduszu tak stanowi.]

<1. Certyfikat inwestycyjny imienny funduszu inwestycyjnego zamkniętego może być
wydany uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej certyfikatu, jeżeli
statut funduszu tak stanowi.>

2. Do zarejestrowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymagane jest zebranie wpłat
do funduszu w wysokości określonej w statucie.

3. Uczestnik funduszu jest obowiązany do całkowitego opłacenia certyfikatu
inwestycyjnego, z wyjątkiem przypadku, w którym otwarcie likwidacji funduszu nastąpi
przed dokonaniem wezwania, o którym mowa w ust. 5.

4. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nieopłacone w całości powinny być dokonywane
równomiernie na wszystkie certyfikaty w terminach i w wysokości określonych w
statucie funduszu lub uchwałach zgromadzenia inwestorów.

5. Uczestnik jest obowiązany wnieść wpłatę na certyfikaty nieopłacone w całości po
otrzymaniu od funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty. Statut
funduszu może określić inny sposób doręczenia wezwania, w tym przesłanki uznania
niedoręczonego wezwania za doręczone, w przypadku niemożności doręczenia wezwania
w sposób określony w statucie funduszu. Wezwanie powinno być dokonane na miesiąc
przed terminem wpłaty, jeżeli statut nie określi innego terminu.

6. Jeżeli uczestnik nie dokonał wpłaty w terminie, jest on obowiązany do zapłacenia odsetek
ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej. Statut
funduszu może określać wysokość odszkodowania lub sposób ustalenia wysokości
odszkodowania.

7. Jeżeli uczestnik w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6
miesięcy, po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty wraz z odsetkami lub
odszkodowaniem przewidzianym przez statut, fundusz inwestycyjny zamknięty umarza
certyfikat inwestycyjny i zwraca uczestnikowi różnicę między wartością aktywów netto
funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny z dnia umorzenia certyfikatu a sumą
należności funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni certyfikatu, odsetek lub
odszkodowania, w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż rok
od dnia umorzenia certyfikatu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny zawiadamia
uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli
wpisani do księgi certyfikatów inwestycyjnych, o umorzeniu certyfikatów
inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych certyfikatów. Zawiadomienia
należy wysyłać listami poleconymi na adresy wskazane w księdze certyfikatów
inwestycyjnych.

8. Po upływie terminu płatności uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z
nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych, chyba że w terminie określonym w statucie
funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy po upływie terminu płatności, uiścił
zaległą wpłatę wraz z odsetkami lub odszkodowaniem.
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Art. 140.
1. W funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny,

lub zgromadzenie inwestorów.
2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz

regulamin przyjęty przez radę.
3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego

zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W
tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu
oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa.

4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może rozszerzyć uprawnienia rady
inwestorów, przy czym statut może przyznawać radzie inwestorów wpływ na politykę
inwestycyjną funduszu, w tym w szczególności przyznawać prawo wiążącego dla
towarzystwa sprzeciwu wobec przedstawianych projektów inwestycyjnych, jeżeli w skład
rady inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50 % ogólnej
liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

[4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego niepubliczne certyfikaty
inwestycyjne może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów o uprawnienia przysługujące
zgromadzeniu inwestorów, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą uczestnicy
posiadający łącznie co najmniej 50 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych
funduszu. W takim przypadku uczestnicy reprezentujący łącznie ponad 5 % ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu mają prawo wyboru wspólnego
przedstawiciela do rady inwestorów.]

<4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów o
uprawnienia przysługujące zgromadzeniu inwestorów, jeżeli w skład rady
inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50 % ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych funduszu. W takim przypadku uczestnicy
reprezentujący łącznie ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego
funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów.>

<4b. W przypadku określonym w ust. 4a do podejmowania uchwał przez radę
inwestorów stosuje się warunki określone w ustawie lub statucie funduszu
inwestycyjnego dotyczące podejmowania uchwał zgromadzenia inwestorów przez
uczestników reprezentujących wymaganą minimalną liczbę certyfikatów
inwestycyjnych.>

5. 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.

6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu
oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów
inwestycyjnych danego funduszu.

[7. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196, emitującego niepubliczne certyfikaty
inwestycyjne albo publiczne certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego
certyfikatu tego funduszu nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40.000 euro,
może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, towarzystwo zarządzające
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tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia
kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.]

<7. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:
1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo
2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym

certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż
równowartość w złotych kwoty 40 000 euro

 – może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, towarzystwo
zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej
celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.>

<8. Jeżeli do dokonania czynności prawnej ustawa wymaga zgody rady inwestorów lub
zgromadzenia inwestorów, czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest
nieważna. Zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności prawnej albo po
jej dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania
czynności prawnej. Potwierdzenie wyrażone po dokonaniu czynności prawnej ma
moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

9. Czynność prawna dokonana bez zgody rady inwestorów lub zgromadzenia
inwestorów, wymaganej wyłącznie przez statut funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności towarzystwa z
tytułu naruszenia statutu funduszu.>

Art. 141.
1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego

zamkniętego reprezentujący ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w
danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz:

1) dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5 %
ogólnej liczby certyfikatów:

[a) na rachunku papierów wartościowych - w przypadku publicznych certyfikatów
inwestycyjnych,

b) w ewidencji uczestników - w przypadku niepublicznych certyfikatów
inwestycyjnych niemających formy dokumentów albo]

<a) na rachunku papierów wartościowych,
b) w ewidencji uczestników albo >

[2) złożył u depozytariusza niepubliczne certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w
liczbie stanowiącej ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów.]

<2) złożył u depozytariusza certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w liczbie
stanowiącej ponad 5 % ogólnej liczby certyfikatów.>

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą
daje prawo do jednego głosu w radzie inwestorów.

2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni
warunki, o których mowa w ust. 1.

3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji
lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 1.
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4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków rady
spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni
warunki, o których mowa w ust. 1.

6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik
wykonuje:

1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika - w przypadku uczestników
będących osobami fizycznymi;

2) przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika lub przez nie więcej niż jednego
pełnomocnika - w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi.

Art. 142.
1. Zgromadzenie inwestorów odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym

miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.
2. Zgromadzenie inwestorów zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem, ogłaszając o

tym co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.
<2a. Jeżeli statut funduszu zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem

inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, zgromadzenie inwestorów może powziąć
uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane
są wszystkie certyfikaty inwestycyjne danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych
spraw do porządku obrad.>

3. Uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10 % wyemitowanych przez fundusz
certyfikatów inwestycyjnych mogą domagać się zwołania zgromadzenia inwestorów,
składając takie żądanie na piśmie zarządowi towarzystwa.

4. Jeżeli zarząd towarzystwa nie zwoła zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
żądania, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
zgromadzenia, na koszt towarzystwa, uczestników występujących z tym żądaniem.

Art. 143.
1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są:

1) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, którzy nie później niż na 7
dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu świadectwo depozytowe
wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

[2) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, którzy nie później niż
na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu zaświadczenie
wydane przez depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza;]

<2) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, którzy nie później
niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym
mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia, złożą towarzystwu
zaświadczenie wydane przez depozytariusza o złożeniu certyfikatów w
depozycie u depozytariusza;>
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3) [uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, którzy nie później niż
na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia:] <uczestnicy funduszu, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia
zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, nie później
niż w dniu zgromadzenia:>

a) złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący ewidencję
uczestników funduszu o zablokowaniu certyfikatów inwestycyjnych uczestnika
w tej ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2,
albo

b) zgłoszą towarzystwu zamiar udziału w zgromadzeniu w przypadku, gdy
ewidencję uczestników funduszu prowadzi towarzystwo.

2. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa statut
funduszu.

3. Do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów uczestnik nie może żądać wydania
złożonych u depozytariusza certyfikatów inwestycyjnych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, towarzystwo blokuje certyfikaty
inwestycyjne uczestnika w ewidencji uczestników funduszu do czasu zakończenia
zgromadzenia inwestorów.

Art. 144.
1. Zgromadzenie inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego

zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem
funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

[2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196, który emituje niepubliczne certyfikaty
inwestycyjne, albo publiczne certyfikaty inwestycyjne, których cena emisyjna jednego
certyfikatu wynosi nie mniej niż równowartość w złotych kwoty 40.000 euro, może
przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo zarządzające tym
funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów
organizacji funduszu i utraconych zysków.]

<2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:
1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo
2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym

certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż
równowartość w złotych kwoty 40 000 euro

– może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo
zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej
celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.>

3. Zgromadzenie inwestorów wyraża zgodę na:
1) zmianę depozytariusza;
2) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych;
3) zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia

nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych;
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4) emisję obligacji[.]<;>
<5) przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych imiennych w certyfikaty na

okaziciela;
6) zmianę statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1.>

[4. Uchwała o emisji obligacji jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji oddali uczestnicy
reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego
funduszu.]

<4. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 4 – 6, jest podjęta, jeżeli głosy
za emisją obligacji, przekształceniem certyfikatów inwestycyjnych lub dokonaniem
zmiany statutu funduszu inwestycyjnego oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co
najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.>

5. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów
funduszu, których wartość przekracza 15 % wartości aktywów funduszu, wymaga dla
swojej ważności zgody zgromadzenia inwestorów.

6. Zgromadzenie inwestorów, w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu, połączone sprawozdanie
finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159, oraz
sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ten rok.

[7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów, przy czym
statut funduszu emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne może przyznać
zgromadzeniu inwestorów uprawnienia rady inwestorów.]

<7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów, przy
czym statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może przyznać zgromadzeniu inwestorów
uprawnienia rady inwestorów.>

8. Uchwały zgromadzenia inwestorów wymagają zaprotokołowania. Jeżeli statut funduszu
nie stanowi inaczej, uchwały zgromadzenia inwestorów są protokołowane przez
notariusza.

Art. 146.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować nie więcej niż 50 % wartości swoich

aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu
inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego
inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

2. Jeżeli statut tak przewiduje, fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować do 100 %
swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu
inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego
inwestowania, mającą siedzibę za granicą, pod warunkiem że statut:

1) wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania;
2) określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub

instytucji wspólnego inwestowania;
3) wskazuje wysokość opłat za zarządzanie, pobieranych przez podmiot zarządzający

funduszem inwestycyjnym lub instytucją wspólnego inwestowania, mającą siedzibę
za granicą.
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3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 2, dołącza się:

1) regulamin,
2) prospekt informacyjny lub emisyjny oraz skrót tego prospektu,
3) ostatni raport roczny i raport półroczny, jeżeli zostały sporządzone

- dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, mającej siedzibę za granicą, której tytuły
uczestnictwa będą przedmiotem lokat funduszu.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, gdy możliwość nabywania
jednostek uczestnictwa w takich funduszach została określona w statucie funduszu;
możliwość ta nie dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa w trybie art. 26 ust. 1.

5. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych innego
funduszu zamkniętego zarządzanego przez to samo towarzystwo w ramach pierwszej
emisji papierów wartościowych tego funduszu.

6. Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego
przez to samo towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20 % wartości aktywów
funduszu.

7. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać funduszu kosztami
związanymi z lokowaniem aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty
inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo.

8. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany udostępniać
roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące instytucji wspólnego
inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat:

1) przy prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu;
[2) niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie podawania do

publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z przepisami ustawy o ofercie
publicznej - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, emitującego
publiczne certyfikaty inwestycyjne;

3) na żądanie uczestnika - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.]

<2) niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie podawania
do publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z przepisami ustawy o
ofercie publicznej – w przypadku publicznego funduszu inwestycyjnego
zamkniętego;

3) na żądanie uczestnika – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.>

Art. 148.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty 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.
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[2. Liczba nabytych przez fundusz nieruchomości oraz użytkowania wieczystego nie może
być mniejsza niż cztery.]

3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany nabyć wszystkie nieruchomości
zgodnie z określonymi w statucie funduszu zasadami dywersyfikacji lokat w terminie 24
miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust. 2.

4. Fundusz nie może przeznaczyć więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu łącznie na
nabycie jednego z przedmiotów lokat, o których mowa w art. 147 ust. 1, oraz na
inwestycje w ten przedmiot lokat.

5. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 4, rozumie się budowę lub remont w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
późn. zm.).

Art. 151.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może udzielać innym podmiotom pożyczek, których

przedmiotem są papiery wartościowe.
2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego

samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego
zamkniętego nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 145 ust. 3 i 4.

<Art. 151a.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może dokonywać krótkiej sprzedaży w rozumieniu

art. 107 ust. 1 pkt 2.
2. Fundusz inwestycyjny zamknięty uwzględnia instrumenty finansowe będące

przedmiotem krótkiej sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych
wynikających z przepisów ustawy w ten sposób, że ustala dla każdego instrumentu
odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu
inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego a wartością takich samych
instrumentów finansowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, a następnie
wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie
wynikające z określonego instrumentu.>

Art. 152.
1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych,

instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej
wysokości nieprzekraczającej 75 % wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia
umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, w którym działa
zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości
nieprzekraczającej 15 % wartości aktywów netto funduszu na dzień poprzedzający dzień
podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji, z zastrzeżeniem art.
188 ust. 4.

3. W przypadku wyemitowania przez fundusz inwestycyjny obligacji łączna wartość
pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % wartości aktywów
netto funduszu.
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[4. Emisja obligacji przez fundusz zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne
może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej.]

<4. Emisja obligacji przez publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty może nastąpić
wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej.>

Art. 154.
1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7,

fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów
wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, lub walut stanowiących bazę
instrumentów pochodnych.

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę
stanowią indeksy spełniające warunki, określone dla indeksów stanowiących bazę
instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 pkt 9.]

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których
bazę stanowią indeksy.>

<2a. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat w instrumenty
pochodne, w tym niewystandaryzowe instrumenty pochodne, których bazę stanowią
indeksy, indeksy te muszą spełniać warunki w zakresie miarodajnego odwzorowania
rynku, którego indeks dotyczy, odpowiedniego rozproszenia ryzyka inwestycyjnego
oraz zapewniania dostępnych publicznie informacji o indeksie.>

3. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany
instrument pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz
limitów inwestycyjnych.

[4. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art.
145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać warunki, jakie powinny spełniać te
lokaty, podmioty będące stroną umowy z funduszem, warunki i zasady zajmowania przez
fundusz pozycji w tych lokatach, sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka
kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane
instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6,
sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w te lokaty oraz rodzaje
ryzyk z nimi związanych.]

<4. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat, o których mowa
w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać rodzaje ryzyk
związanych z tymi lokatami oraz zasady pomiaru tych ryzyk, a w przypadku
transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
również warunki, jakie powinny spełniać podmioty będące stroną umowy z
funduszem.>

<5. W przypadku gdy fundusz zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145
ust. 1 pkt 5 i 6, w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, statut
funduszu powinien określać rodzaje instrumentów pochodnych i praw
majątkowych, kryteria ich wyboru oraz warunki zastosowania tych instrumentów i
praw.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
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1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów w
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach,
o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z
transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne,

4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu
inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i
6,

5) sposób zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym z lokatami, o których
mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

6) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów
pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych

– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego
zamkniętego.>

Art. 157.
[1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 145 ust.

2-8, art. 146, art. 148 oraz art. 149, są ważne.
2. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty przekroczy ograniczenia, o których mowa w art.

145 ust. 2-8, art. 146, art. 148 oraz art. 149, jest obowiązany do dostosowania,
niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach,
uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.]

<1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 145
ust. 2 – 8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 i 4, art. 188 ust.
4 oraz art. 196 ust. 1, są ważne.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty przekroczy ograniczenia, o których mowa w
art. 145 ust. 2 – 8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 i 4, art.
188 ust. 4 oraz art. 196 ust. 1, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu
swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając
należycie interes uczestników funduszu.>

3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany dostosować strukturę portfela
inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu w terminie
12 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust. 2.

Art. 164.
1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może tworzyć nowe subfundusze.
[2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu, a w przypadku

funduszu zamkniętego emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne także emisji
certyfikatów inwestycyjnych, które będą związane z tym subfunduszem jako publicznych
certyfikatów inwestycyjnych.]

<2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu.>
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3. Statut funduszu powinien określać zasady tworzenia nowych subfunduszy, w
szczególności sposób i termin dokonywania wpłat do subfunduszu.

4. Utworzenie subfunduszy określonych w statucie funduszu nie wymaga zmiany statutu
funduszu.

Art. 179.
[1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy

dokonujący w sposób ciągły emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych, pod
warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182.]

<1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy
dokonujący w sposób ciągły emisji certyfikatów inwestycyjnych, które zgodnie ze
statutem funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób
określony w art. 182.>

2. Fundusz portfelowy nie może być utworzony jako fundusz inwestycyjny z wydzielonymi
subfunduszami.

3. Do emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz do certyfikatów inwestycyjnych funduszu
portfelowego nie stosuje się przepisów art. 119 i 120, art. 129 i 130, art. 132 oraz art.
134.

4. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu portfelowego jest
równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego obejmującego certyfikaty
inwestycyjne pierwszej i następnych emisji tego funduszu, pod warunkiem
zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

5. Fundusz portfelowy jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wpisania funduszu do
rejestru funduszy inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów
inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, przy czym dopuszczenie certyfikatów
do obrotu na rynku regulowanym dotyczy certyfikatów inwestycyjnych pierwszej i
następnych emisji tego funduszu.

Art. 180.
1. Statut funduszu portfelowego określa szczegółowo zasady emisji certyfikatów

inwestycyjnych, w szczególności sposób ustalenia ceny emisyjnej, oraz zasady wykupu
certyfikatów inwestycyjnych.

2. Emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może następować w wyniku
wniesienia do funduszu, na zasadach określonych w statucie, odpowiadającego
certyfikatowi funduszu pakietu papierów wartościowych lub jego wielokrotności lub
pakietu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę
za granicą lub jego wielokrotności oraz środków pieniężnych, jeżeli statut funduszu tak
stanowi.

3. Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może nastąpić w drodze
przeniesienia, na żądanie uczestnika funduszu, własności odpowiadającego certyfikatowi
inwestycyjnemu pakietu papierów wartościowych lub pakietu tytułów uczestnictwa w
instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz środków
pieniężnych w proporcji określonej w statucie, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
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[4. Do papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się wymogu
dokonywania obrotu na rynku regulowanym, określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa o
publicznym obrocie papierami wartościowymi.]

Art. 188.
1. Z zastrzeżeniem art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 oraz przepisów postępowania

egzekucyjnego, fundusz sekurytyzacyjny może lokować aktywa wyłącznie w:
1) dłużne papiery wartościowe;
2) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;
4) instrumenty rynku pieniężnego;
5) instrumenty pochodne.

2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być dokonywane wyłącznie w celu
ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

3. Fundusz sekurytyzacyjny nie może udzielać pożyczek, poręczeń lub gwarancji.
4. Fundusz sekurytyzacyjny, w którym działa zgromadzenie inwestorów, może dokonywać

emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej:
1) 25 % wartości aktywów netto - w przypadku standaryzowanego funduszu

sekurytyzacyjnego,
2) 75 % wartości aktywów netto - w przypadku niestandaryzowanego funduszu

sekurytyzacyjnego
- na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o
emisji obligacji, pod warunkiem że statut funduszu sekurytyzacyjnego, załączony do
wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu, będzie dopuszczał
dokonywanie emisji obligacji. Przepisy art. 144 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

<Art. 188a.
1. Fundusz sekurytyzacyjny może nabywać prawa własności rzeczy ruchomych

wyłącznie w przypadku, gdy ich nabycie przez fundusz następuje:
1) wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których rzeczy te stanowią

zabezpieczenie lub
2) w drodze realizacji zabezpieczeń nabytych sekurytyzowanych wierzytelności.

2. Fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany zbyć rzeczy ruchome, których własność
nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż rok od
dnia nabycia, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

3. Rzeczy ruchome, których własność fundusz sekurytyzacyjny nabył w sposób, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25 % aktywów
funduszu.>



- 45 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 201.
[1. O zamiarze połączenia funduszy inwestycyjnych towarzystwo ogłasza w dziennikach

wskazanych w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji
na połączenie funduszy inwestycyjnych.]

<1. O zamiarze połączenia funduszy inwestycyjnych towarzystwo ogłasza w sposób
wskazany w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody
Komisji na połączenie funduszy inwestycyjnych.>

2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia:
1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;
2) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie zbywał i

odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od
dnia ogłoszenia;

3) wskazuje dzień, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat
na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia lub zamiany
jednostek uczestnictwa;

4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.
3. Od dnia ogłoszenia zamiaru połączenia funduszy inwestycyjnych:

1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu
przejmowanego;

2) do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 246.
4. Zlecenia zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa złożone od dnia, o

którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie podlegają realizacji.
5. Termin między dniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, a dniem przydziału, o którym

mowa w art. 202 ust. 1, nie może być dłuższy od terminu wskazanego w prospekcie
informacyjnym funduszu zgodnie z art. 90.

Art. 219.
1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają

obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz skrótów tych prospektów, a
także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań
funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy,
na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z
wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2
miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

[3. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne udostępnia
do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt
emisyjny lub memorandum informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie
publicznej.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący niepubliczne certyfikaty inwestycyjne
udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz
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sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie
przez biegłego rewidenta.]

<3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości
lub wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt emisyjny lub memorandum
informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej, jeżeli
obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów rozdziału 2 tej ustawy.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i
półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z
wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,
niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.>

Art. 228.
1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków

określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes
uczestników funduszu inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela papierów
wartościowych, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie albo
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł, albo
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi,
że fundusz inwestycyjny narusza przepisy regulujące działalność funduszy
inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie
publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów
statutu lub warunków określonych w zezwoleniu lub nie działa zgodnie z
postanowieniami prospektu informacyjnego, a także w przypadku, gdy statut funduszu
lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami
ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.

2a. Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym przez
Komisję, jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub
nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.

3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków
określonych w zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych albo w zezwoleniu na wykonywanie
doradztwa inwestycyjnego, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad
uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych albo zezwolenie na wykonywanie
doradztwa inwestycyjnego;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł;
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w art. 185 ust. 6, nie zostaną
zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć
na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł.
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<4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa głosu z
papierów wartościowych z naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze
decyzji, nałożyć na towarzystwo zarządzające tym funduszem karę pieniężną do
wysokości 500 000 zł.>

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji
rygor natychmiastowej wykonalności.

6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt
towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na ochronę interesów
uczestników.

7. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego jednostki
uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja
niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad funduszami
inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane.

Art. 240.
1. Za zezwoleniem Komisji:

1) fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
zarządzane przez to samo towarzystwo, niebędące funduszami inwestycyjnymi o
szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 mogą być
przekształcone w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, o ile
rejestr aktywów dla tych funduszy jest prowadzony przez tego samego
depozytariusza;

2) fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o szczególnej
konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być
przekształcony w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego
z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo;

3) specjalistyczy fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o
szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być
przekształcony w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to
samo towarzystwo.

<1a. Wydając zezwolenie na przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja
zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza.>

2. Przekształcenie może polegać wyłącznie na:
1) przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz inwestycyjny

otwarty z wydzielonymi subfunduszami;
2) przekształceniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;
3) przekształceniu funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego

funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami;
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4) przekształceniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy
subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z
wydzielonymi subfunduszami.

3. Fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2,
stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia.

4. Fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4,
staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
subfunduszami.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, statut funduszu inwestycyjnego z
wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwy funduszy inwestycyjnych,
które zostały przekształcone w fundusz z wydzielonymi subfunduszami, oraz nazwy
subfunduszy, które odpowiadają przekształconym funduszom inwestycyjnym.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, statut istniejącego funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwę funduszu
inwestycyjnego, który został przekształcony w subfundusz oraz nazwę tego subfunduszu,
która odpowiada przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

<Art. 240a.
1. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art.

240 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa

lub ze stanem faktycznym albo
2) osoby, o których mowa w art. 22 pkt 5 – 7, mogą wykonywać swoje obowiązki z

naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający
interesy uczestników funduszu, albo

3) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z
depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu
lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie
jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art.
240 ust. 1 pkt 2 i 3, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym albo

2) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z
depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników
przekształcanego funduszu.>

Art. 248.
1. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego jest depozytariusz.
[2. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego, który został utworzony na czas określony, lub

funduszu aktywów niepublicznych emitującego niepubliczne certyfikaty inwestycyjne
może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem, że w dniu złożenia
wniosku o utworzenie funduszu inwestycyjnego, statut funduszu inwestycyjnego będzie
wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.]
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<2. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego, który został utworzony na czas określony,
może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem że na dzień
wydania zezwolenia na utworzenie tego funduszu statut funduszu inwestycyjnego
będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.>

<2a. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może być towarzystwo zarządzające tym
funduszem, pod warunkiem że statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał
towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.>

3. Komisja może wyznaczyć innego likwidatora.
4. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy otwarcie likwidacji funduszu i dane

likwidatora.

Art. 280.
1. Do zachowania tajemnicy zawodowej obowiązani są:

1) osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy:
a) towarzystwa,
b) depozytariusza,
c) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu,
d) podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych lub
e) podmiotów, którym towarzystwo zleciło wykonywanie czynności, o których

mowa w art. 46 ust. 1-3,
f) innych podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem w stosunku

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
2) osoby pozostające z funduszem inwestycyjnym lub podmiotami, o których mowa w

pkt 1, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) członkowie rady inwestorów będący osobami fizycznymi, osoby uprawnione do

reprezentowania członków niebędących osobami fizycznymi w radzie inwestorów, a
także pełnomocnicy członków rady inwestorów;

<5a) członkowie zgromadzenia inwestorów będący osobami fizycznymi, osoby
uprawnione do reprezentowania członków niebędących osobami fizycznymi w
zgromadzeniu inwestorów, a także pełnomocnicy członków zgromadzenia
inwestorów w przypadku przyznania zgromadzeniu inwestorów uprawnień
rady inwestorów zgodnie z art. 144 ust. 7;>

6) osoby upoważnione przez Przewodniczącego Komisji w trybie art. 226.
2. Tajemnicą zawodową w rozumieniu ust. 1 jest tajemnica obejmująca informację uzyskaną

przez osobę wymienioną w ust. 1 w związku z podejmowanymi czynnościami
służbowymi w ramach zatrudnienia, stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o
podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów
dokonujących czynności związanych z działalnością funduszu inwestycyjnego lub
zbiorczego portfela papierów wartościowych, w szczególności z lokatami oraz rejestrem
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uczestników funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub innych
czynności w ramach regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub
zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w
ramach wykonywania tego nadzoru.

3. Wykonywane przez towarzystwo usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa
inwestycyjnego, są objęte tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 147 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków
prawnych, o których mowa w ust. 1.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622 i Nr 134,

poz. 781)

Art. 6.
1. Zwalnia się od podatku:

1) Skarb Państwa;
2) Narodowy Bank Polski;
3) jednostki budżetowe;
4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
4a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

5) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez
organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie
porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej;

6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

7) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
8) (uchylony);
9) Agencję Rynku Rolnego;

10) fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);

10a) instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają
łącznie następujące warunki:
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a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania,

[b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków
pieniężnych zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania
nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku
pieniężnego i inne prawa majątkowe,

c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz
państwa, w którym mają siedzibę,

d) ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają
siedzibę,]

<b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków
pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego
proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe,
instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów
nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo
prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych
organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają
siedzibę, w przypadku gdy:

– prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania
typu zamkniętego oraz

– zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są
oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie
gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o
wartości nie mniejszej niż 40 000 euro,

d) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów
nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,>

e) posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji[;]<,>
<f) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na

podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem
finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;>

11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

11a) podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów
związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:

a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania,
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b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz
państwa, w którym mają siedzibę,

c) ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają
siedzibę,

d) posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników,
e) przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i

ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu
emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego;

12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z
późn. zm.);

13) Agencję Nieruchomości Rolnych;
14) (uchylony);
15) Agencję Rezerw Materiałowych.

2. (uchylony).
3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia

podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska,
do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
państwa, w którym podatnik ma siedzibę.


