Ogłoszenie z dnia 30/03/2018 r. o zmianie statutu Macro Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniłtego
BALTIC CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, dziaąając
na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz. 1546
z póąn. zm) ogąasza o nastąpujących zmianach statutu Macro Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniątego („Fundusz”):
1)

w artykule 1 ustępowi 1) nadaje się nowe brzmienie:

Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą „Baltic Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty",
lub nazwą skróconą „Baltic Macro FIZ", zwany dalej w Statucie "Funduszem".
2)

w artykule 8 ustępowi 3) nadaje się nowe brzmienie:

Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na
Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
3)

w artykule 11 dodaje się ustęp 3) w brzmieniu:

Dopuszcza

się

możliwość

jednoczesnego

przeprowadzania

kilku

emisji

certyfikatów

inwestycyjnych.
4)

w artykule 22 ust. 1) punktowi 2) nadaje się nowe brzmienie:

Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie
Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej www.baltictfi.pl, najpóźniej
na 14 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym
przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być
wykupione oraz datę Dnia Wykupu. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie
jest realizowane. Składane żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych dotyczy Dnia Wykupu
następującego bezpośrednio po złożeniu żądania wykupu, chyba że co innego wynika z żądania
wykupu. Fundusz w formularzu wykupu może żądać przedstawienia dodatkowych informacji i
dokumentów wymaganych przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Ustawy z dnia 9 października 2015
r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA lub Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o
wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Żądanie wykupu uznaje się za złożone w
momencie otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza wykupu.

Czynności związane ze złożeniem żądania wykupu oraz odbiorem środków z wykupu Certyfikatów
mogą być dokonywane przez pełnomocnika. Art. 15 stosuje się odpowiednio,
5)

w artykule 23 ustępowi 1) nadaje się nowe brzmienie:

Z osobą zamierzającą inwestować znaczne środki w Fundusz, Towarzystwo może zawrzeć umowę
określającą dodatkowe uprawnienie Uczestnika w postaci świadczenia dodatkowego. Warunkiem
otrzymania

świadczenia

dodatkowego

jest

posiadanie

przez

Uczestnika

Certyfikatów

Inwestycyjnych Funduszu, w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie. Świadczenie
dodatkowe ustalane będzie jako część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o
którym mowa w art. 37 ust. 1. Świadczenie dodatkowe będzie wypłacane ze środków Towarzystwa,
z zastrzeżeniem, iż wartość wypłaconego świadczenia dodatkowego nie może przekroczyć wartości
wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w art. 37 ust. 1.
6)

w artykule 36 ust. 1) dodaje się punkt 14) w brzmieniu:

koszty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz związane z obsługą kredytów i pożyczek
zaciągniętych przez Fundusz; w tym koszty odsetek;
7)

w artykule 36 ustępowi 3) nadaje się nowe brzmienie

Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 7)-14) stanowią koszty nielimitowane Funduszu.
8)

w artykule 36 ustępowi 4) nadaje się nowe brzmienie

Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 14) oraz terminy ich ponoszenia (w
tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:
1)

umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów

wskazanych;
2)

przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których

Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów.
9)

w artykule 36 ustępowi 5) nadaje się nowe brzmienie

Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie,
części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 14) lub o nie pobieraniu przez określony
czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem w całości lub części.
10)

w artykule 37 ust. 1) pkt 2) ppkt b) zdaniu pierwszemu nadaje się nowe brzmienie:

część stała Wynagrodzenia Towarzystwa pobierana jest w terminie do szóstego dnia roboczego
miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

