Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU COPERNICUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO
Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018.1355 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) jako organ
Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy,
niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:
1) W Rozdziale I Statutu Funduszu w § 2, pkt 34) otrzymuje następujące brzmienie:
„34) Zamiana – Operacja jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i
nabycia za środki uzyskane z tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu,
dokonywana na podstawie jednego zlecenia, po cenie z Dnia Wyceny następującego cztery dni robocze
po dniu złożenia zlecenia.”
2) W Rozdziale I Statutu Funduszu w § 7, ust. 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie:
„6. Fundusz na stronie internetowej www.fio.copernicus.pl w terminie nie krótszym niż do 14 dnia
każdego miesiąca kalendarzowego i nie dłuższym niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela, publikuje informacje
o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu aktualnych na ostatni Dzień Wyceny w danym
miesiącu kalendarzowym.
7. Skład portfela Subfunduszu publikowany jest w formie zestawienia zawierającego następujące dane:
a) Identyfikacja portfela Subfunduszu;
b) informacje o składnikach aktywów i zobowiązań Subfunduszu.”
3) W Rozdziale II Statutu Funduszu w § 10, ust. 1 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
„5) Subfundusz Oszczędnościowy.”
4) W Rozdziale IV Statutu Funduszu w § 18a, ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Uprawnionym do otrzymania Dodatkowego Świadczenia, będzie Uczestnik, który zawarł umowę
wskazaną w ust. 1, dokonał wpłaty w złotych i w danym okresie rozliczeniowym posiadał określoną
w Umowie o świadczeniu dodatkowym na rzecz Uczestnika liczbę Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu. Okresem rozliczeniowym (zwanym również okresem naliczania) jest okres
wskazany w Umowie o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika, przy czym okres ten nie
może być krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy.”
5) W Rozdziale IV Statutu Funduszu w § 18a, ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Skreślony.”
6) W Rozdziale V Statutu Funduszu w § 19, ust. 6 tiret 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„- Fundusz może zawiesić na okres do 3 miesięcy zbywanie Jednostek Uczestnictwa w
Subfunduszu Oszczędnościowym, jeżeli Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy wartość
250.000.000 zł.”

7) Tytuł rozdziału XI Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„ROZDZIAŁ XI. Subfundusz Oszczędnościowy”

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 21.01.2019 r.

