Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Informacja o wprowadzonych zmianach do Statutu Funduszu. Zmiany wchodzą w życie z
dniem ogłoszenia, tj. 29.11.2019

- art. 1 pkt 43) Statutu otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------„43) Towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo zarządzające Funduszem do dnia 5
listopada 2019 włącznie - Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z
siedzibą w Warszawie”,------------------------------------------------------------------------------------ w art. 2 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------„6. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. W okresie, gdy Fundusz
jest reprezentowany przez Depozytariusza na podstawie art.68 ust. 1 Ustawy, siedzibą i
adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”, -------------------------------------------- w art. 3 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------„(uchylony)”,------------------------------------------------------------------------------------------------ w art. 3 ust. 4 i 5 Statutu otrzymują następujące brzmienie: ----------------------------------„4. Oświadczenia w imieniu Funduszu składane są zgodnie z zasadami reprezentacji
wynikającymi ze statutu Towarzystwa. Od dnia wydania decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, to jest
od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia przejęcia zarzadzania przez inne towarzystwo, Fundusz
reprezentowany jest przez Depozytariusza. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Funduszu upoważnieni są: dwaj członkowie zarządu
Depozytariusza łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwaj prokurenci
działający łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego
rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z
prokurentem, członkiem zarządu lub innym pełnomocnikiem. -------------------------------------5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który będzie badać
sprawozdania finansowe Funduszu, dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa. W okresie, gdy
Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza, wyboru firmy audytorskiej dokonuje
Depozytariusz.”, -------------------------------------------------------------------------------------------- w art. 19 po ust. 19 dodaje się nowy ust. 20 Statutu o następującym brzmieniu: ---------„20. Od dnia wydania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na
wykonywanie działalności przez Towarzystwo, to jest od dnia 5 listopada 2019 r., do dnia
przejęcia zarządzania przez inne towarzystwo, Fundusz nie emituje certyfikatów
inwestycyjnych.”, ------------------------------------------------------------------------------------------- w art. 20 po ust. 12 dodaje się nowy ust. 13 Statutu o następującym brzmieniu: ---------„13. Od dnia wydania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na
wykonywanie działalności przez Towarzystwo, to jest od dnia 5 listopada 2019 r. Fundusz nie
wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. Postanowienia art. 68 ust. 1 b Ustawy stosuje się
odpowiednio.”, ---------------------------------------------------------------------------------------------- w art. 21 po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu: ------------„5. W okresie począwszy od dnia 5 listopada 2019 r. to jest od dnia wydania decyzji o cofnięciu
zezwolenia na działalność Towarzystwa do dnia przejęcia zarządzania przez inne towarzystwo,
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prawa podmiotów, o których mowa w ust.1 do wypłaty świadczeń dodatkowych ulegają
zawieszeniu.”, ----------------------------------------------------------------------------------------------- w art. 30 po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 Statutu o następującym brzmieniu: ------------„6. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem ustalone w sposób określony w ust 1-3 powyżej
przysługuje Lartiq Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA do dnia 5 listopada 2019 r
włącznie.”, --------------------------------------------------------------------------------------------------- w art. 39 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------„1. W okresie gdy Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza na mocy art. 68 ust. 1
Ustawy, stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu wymaganych prawem lub
Statutem jest strona www.ing.pl.”, ----------------------------------------------------------------------- w art. 44 po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu: ------------„5. W okresie, gdy Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza na mocy art. 68 ust. 1
Ustawy, zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są
jednokrotnie ogłaszane na stronie internetowej Depozytariusza www.ing.pl.”. -------------------

