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     Warszawa, dnia 24 czerwca 2021 roku 

Ogłoszenie 

o zmianie statutu NOVO PRIMUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Primum 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na 
tym, że: 

1) w art. 2 pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

6) Depozytariusz - firma inwestycyjna uprawniona do wykonywania czynności, o których mowa w 
art. 69 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o obrocie, wskazana w art. 6 Statutu, prowadząca rejestr Aktywów 

Funduszu, pełniąca obowiązki depozytariusza zgodnie z Ustawą” 

2) w art. 2 pkt. 9 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: 

b) ostatni Dzień Roboczy każdego kwartału kalendarzowego, 

3) w art. 6 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Depozytariuszem Funduszu, na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza 

Funduszu, jest Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 

00-061 Warszawa. 

4) w art. 6 dodaje się ust. 4-5, które otrzymują następujące brzmienie: 

„4.  Na podstawie upoważnienia Funduszu Depozytariusz może powierzyć wykonywanie obowiązków 
w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorcy zagranicznemu. W przypadku, gdy dojdzie do utraty instrumentu finansowego w 
sytuacji, o której mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy, Depozytariusz może zwolnić się od 

odpowiedzialności za utratę instrumentu finansowego przez podmiot, któremu powierzył 
wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1, Ustawy pod 

warunkiem wykazania, że spełnione są przesłanki wymienione w art. 81l ust. 2 Ustawy. 

5.  Niniejszy Statut zezwala na zwolnienie się Depozytariusza od odpowiedzialności za utratę 

instrumentu finansowego  w sytuacji, o której mowa w art. 81i ust. 3 Ustawy” 

      

      Zgromadzenie Inwestorów w dniu 30 kwietnia 2021 roku wyraziło zgodę na zmianę 

statutu o której mowa w pkt. 3) niniejszego ogłoszenia, a zatem zmiana ta wchodzi w 
życie w dniu ogłoszenia. 

Pozostałe zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu także wchodzą  
w życie w dniu ogłoszenia. 

 

Mając na uwadze powyższe, wszystkie zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym 
ogłoszeniu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu 24 czerwca 2021 roku. 


