OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 22 LIPCA 2020 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5
i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w ten sposób, że:
1) w art. 20 statutu po ust. 19 dodaje się nowe ust. 20 - 25 o następującym brzmieniu:
„20. Fundusz może dokonywać emisji certyfikatów inwestycyjnych nieopłaconych w całości.
21. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji nieopłacone w całości, będą dokonywane
równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, którym zostały wydane
takie Certyfikaty, w terminach i wysokościach określonych w uchwałach Zgromadzenia Inwestorów,
z zastrzeżeniem ust. 24.
22. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nieopłacone w całości powinny być dokonane
jednorazowo, w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej po otrzymaniu przez Uczestnika
od Funduszu, listem poleconym, na adres wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu (chyba że
Uczestnik wskazał inny adres dla doręczeń), wezwania do dokonania wpłaty, w terminie określonym
w tym wezwaniu.
23. Określony w wezwaniu, o którym mowa w ust. 22 termin wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne
danej serii nieopłacone w całości, nie może przypadać wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy ani
później, niż po upływie 2 lat od daty zakończenia subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii.
24. W przypadku w którym Zgromadzenie Inwestorów przed upływem 20 miesięcy od daty
zakończenia subskrypcji nieopłaconych w pełni Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii nie podejmie
uchwały w przedmiocie określenia terminu do dokonanie wpłaty na do pełnej ceny emisyjnej
Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii, Towarzystwo wezwie uczestników posiadających Certyfikaty
Inwestycyjne tej serii do ich opłacenia w terminie 2 lat od daty zakończenia ich subskrypcji.
25. Jeżeli Uczestnik w terminie 1 dnia po upływie terminu płatności, nie uiścił zaległej wpłaty,
Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny i zwraca Uczestnikowi dodatnią różnicę między Wartością
Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą
należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni certyfikatu, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc
od dnia umorzenia Certyfikatu Inwestycyjnego. Fundusz 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 Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w Ewidencji
Certyfikatów Inwestycyjnych.”.

Pozostałe postanowienia Statut Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w Statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie Statutu.

