Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 roku
Ogłoszenie o zmianach w treści statutu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Niniejszym Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o następującej
zmianie statutu funduszu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:
- W art. 1 po pkt 10) dodaje się pkt 10a) o następującym brzmieniu:
„10a) Dźwigni Finansowej AFI – rozumie się przez to metodę zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności
przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty
Pochodne,”;
- W art. 1 po pkt 11) dodaje się pkt 11a) o następującym brzmieniu:
„11a) Ekspozycji AFI – rozumie się przez to ekspozycję AFI w rozumieniu Ustawy.”;
- W art. 1 po pkt 13) dodaje się pkt 13a) o następującym brzmieniu:
„13a) Informacji dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego – rozumie się przez to dokument
sporządzany oraz udostępniany zgodnie z Ustawą Uczestnikom lub osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, która składa bądź zamierza złożyć zapis
na Certyfikaty Inwestycyjne,”;
- W art. 1 po pkt 35) dodaje się pkt 35a) o następującym brzmieniu:
„35a) Rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr
231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w
odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni
finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1),”;
- Art. 1 pkt 42) - 44) otrzymują następujące brzmienie:
„42) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 157, t.j. z późn. zm.),
43) Ustawie o obrocie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1636, t.j. z późn. zm.),
44) Ustawie o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, t.j. z późn. zm.),”;
- Art. 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Obowiązki Depozytariusza określa Ustawa oraz umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza.”;
- Art. 25 ust. 12-13 otrzymują następujące brzmienie:
„12. Maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI wyznaczający między innymi maksymalny poziom
zaangażowania Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania i metody brutto
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 i Ustawie.
13. Określony przez Ekspozycję AFI maksymalny poziom Dźwigni Finansowej AFI określający między innymi
zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
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obliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania i metody brutto w sposób określony Rozporządzeniem
231/2013 i Ustawą nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu.”;
- W art. 25 usuwa się ust. 14-15, a dotychczasowe ustępy 16-18 otrzymują nr 14-16;
- Art. 26 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do określenia ekspozycji Funduszu, w tym maksymalnego zaangażowania Funduszu w Wystandaryzowane
Instrumenty Pochodne stosuje się art. 25 ust. 13 Statutu.”;
- Art. 27 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Do określenia ekspozycji Funduszu, w tym maksymalnego zaangażowania Funduszu w
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne stosuje się art. 25 ust. 13 Statutu.”;
- Art. 38 otrzymuje następujący tytuł:
„Art. 38 Udostępnienie Prospektu Emisyjnego i Informacji dla Klienta alternatywnego funduszu
inwestycyjnego”;
- W art. 38 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. Przy emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz i Oferujący udostępniają osobom fizycznym, osobom
prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które składają bądź
zamierzają złożyć zapis na Certyfikaty Inwestycyjne lub Uczestnikom Informację dla Klienta alternatywnego
funduszu inwestycyjnego, umożliwiając zapoznanie się z nią przed objęciem Certyfikatów Inwestycyjnych.
Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępna jest także na stronie internetowej
przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu w okresie ważności Prospektu.”.
Pozostałe postanowienia statutu Medyczny Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pozostają bez zmian.
Zmiany Statutu dotyczące dodania w art. 1 punktów 10a), 11a), 13a), 35a), zmiany art. 1 pkt 42) - 44), art. 6
ust. 4, zmiany tytułu art. 38, dodania w art. 38 ust. 4, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Zmiany Statutu dotyczące art. 25 ust. 12-13, usunięcia w art. 25 ust. 14-15, zmiany numeracji w art. 25 ust.
16-18, zmiany art. 26 ust. 6, art. 27 ust. 6, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896, t.j. z
późn. zm.), wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

