Warszawa dnia 1 lipca 2021r.

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust.
8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2021, poz. 605 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 w ten sposób, że:
1)

w art. 2 po definicji pojęcia „Aktywa Funduszu, Aktywa” dodaje się definicję pojęcia „Aktywny Rynek” w
brzmieniu:
„Aktywny Rynek – oznacza to rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub
zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać
bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki
pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i
wolumenem, a wyznaczany zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości Funduszu.”;

2)

w art. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4.

Wycena Aktywów i ustalenie zobowiązań Funduszu odbywają się w każdym Dniu Wyceny oraz na
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości
funduszy inwestycyjnych, to znaczy ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2021 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem, o którym mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o
jego zobowiązania.

5.

Fundusz będzie określał ostatnie dostępne kursy przyjmowane do wyceny składników lokat
notowanych na Aktywnym Rynku według stanu na godzinę 23.30 czasu urzędowego na obszarze
Rzeczypospolitej

Polskiej,

to

jest

czasu

środkowoeuropejskiego

lub

czasu

letniego

środkowoeuropejskiego w okresie od jego wprowadzenia do odwołania, w Dniu Wyceny.”;
3)

art. 32 i 33 otrzymują brzmienie:
„Artykuł 32
1.

Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem art. 35-36.

2.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na Aktywnym Rynku, innych niż
wskazane w art. 33 ust. 11-12:
1)

o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie
podlegał wydłużeniu, oraz

2)

niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji
połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych
wcześniejszej emisji

– stosuje się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika
aktywów.
3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundusz informuje o poszczególnych aktywach i
zobowiązaniach finansowych wycenionych zgodnie z tym przepisem oraz o ich wartości i udziale w
aktywach lub zobowiązaniach Funduszu na dzień bilansowy w informacji dodatkowej sprawozdania
finansowego.
Artykuł 33

1.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:
1)

cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);

2)

w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1), cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu
wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub
pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);

3)

w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1) i 2), wartość godziwą ustaloną za pomocą
modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).

2.

Za dane obserwowalne uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które
przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania uwzględniające
w sposób bezpośredni lub pośredni:
1)

ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku;

2)

ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie
jest aktywny;

3)

dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w pkt. 1) i 2), które są obserwowalne
w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania w szczególności: stopy
procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach,
zakładaną zmienność, spread kredytowy;

4)
3.

dane wejściowe potwierdzone przez rynek.

Za dane nieobserwowalne uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane przy
wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat
założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej.

4.

Za wycenę za pomocą modelu uznaje się technikę wyceny pozwalającą wyznaczyć wartość godziwą
składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności
przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z
uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie
uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane
wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku
gdy dane obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych
nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich przypadkach Fundusz wykorzystuje w maksymalnym
stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu dane nieobserwowalne.

5.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), Fundusz ujawnia w informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego opis technik wyceny oraz zakres i źródła danych obserwowalnych i
nieobserwowalnych wykorzystanych do ustalenia wartości godziwej.

6.

Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący
sposób:
1)

według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego:
a) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym
wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o kurs zamknięcia lub w oparciu
o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs z dnia wyceny danego
składnika lokat,
b) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego
wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs transakcyjny na danym rynku
dostępny o godzinie 23:30 czasu polskiego, z zastrzeżeniem, że jeżeli na Aktywnym Rynku
organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu
fixingowego,
c)

w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych – w oparciu
o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego;

2)

jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena transakcyjna, a na Aktywnym Rynku
organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu
fixingowego;

3)

jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena wyznaczona zgodnie z pkt 1), to do wyceny
przyjmuje się wartość z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny; skorygowaną w sposób
umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej na podstawie kursu
BGN (Bloomberg Generic);

4)

korekta w stosunku do dłużnych papierów wartościowych może zostać dokonana wyłącznie
poprzez skorygowanie o wartość wyznaczoną w oparciu o publicznie ogłoszoną na Aktywnym
Rynku cenę nieróżniącego się od danego składnika aktywów innego dłużnego papieru
wartościowego notowanego na Aktywnym Rynku, w szczególności o podobnej konstrukcji
prawnej, zapadalności oraz ryzyku kredytowym;

5)

korekta w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać
emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym
Rynku może zostać wykonana przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę
akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta
(cena/zysk, cena/wartość księgowa, itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym rynku
dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku;

6)

korekta w przypadku w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można
wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na
Aktywnym Rynku może zostać wykonana przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych

przepływów pieniężnych (discounted cash flows; DCF) zastosowanego do prognozowanych
wolnych przepływów pieniężnych (free cash flows; FCF) oszacowanych na podstawie
sporządzonej analizy finansowej, przy uwzględnieniu stopy dyskontowej uwzględniającej
stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko związane z działalnością danego emitenta;
analiza finansowa sporządzana będzie z częstotliwością nie mniejszą niż raz na rok, na
podstawie rocznych sprawozdań finansowych, a jeśli jednostka sporządza sprawozdania
częściej - na podstawie tych sprawozdań. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej
będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma
informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą
wycenianych akcji;
7)

dopuszcza się stosowanie innych metod niż opisane w pkt 5 oraz 6 po uzgodnieniu ich
każdorazowo z Depozytariuszem;

8)

korekta w przypadku warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru – w oparciu o
modele wyceny tych lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku,
przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji
zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem powyżej.

7.

W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku,
wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym.

8.

Podstawą wyboru rynku głównego dla składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku jest
wolumen obrotu na danym składniku lokat.

9.

Papiery udziałowe notowane na GPW na wszystkich rynkach, z zastrzeżeniem ust. 10 kwalifikowane
są do Aktywnego Rynku.

10.

Papiery notowane na GPW dla których Towarzystwo uznało, że nie spełniają kryteriów Aktywnego
Rynku wyceniane są na podstawie modelu wyceny uzgodnionego z Depozytariuszem. Zmiana
metody wyceny następuje podczas badania rynków za poprzedni miesiąc.

11.

Dla

zagranicznych

papierów

dłużnych,

obligacji

korporacyjnych

polskich

emitentów

denominowanych w zagranicznej walucie oraz polskich dłużnych instrumentów skarbowych
denominowanych w zagranicznej walucie, niespełniających ustalonego kryterium częstotliwości
transakcji i obrotu, jeżeli dostępne są dla takiego instrumentu kwotowania BGN (Bloomberg
Generic), do wyceny przyjmuje się wartość BGN tj. „Bloomberg Generic Price” publikowaną przez
system informacyjny Bloomberg. Jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest wartość BGN, to do wyceny
przyjmuje się wartość z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny.
12.

Dla polskich dłużnych instrumentów skarbowych denominowanych w złotych, niespełniających
ustalonego kryterium częstotliwości transakcji i obrotu, do wyceny przyjmuje się ostatni dostępny
kurs fixingowy z rynku Treasury Bond Spot Poland.

13.

Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. W
celu ustalenia rynku głównego na dany miesiąc kalendarzowy brany jest pod uwagę wolumen
obrotu w miesiącu poprzednim.

14.

Wartość składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem
art. 32 ust. 2, dla:
1)

dłużnych papierów wartościowych, weksli, pożyczek pieniężnych, depozytów bankowych,
wierzytelności - wymagających wyceny modelem - według metody zdyskontowanych
przepływów pieniężnych (DCF) z zastosowaniem stopy dyskontowej uwzględniającej ryzyko
kredytowe dłużnika lub, w przypadku w którym sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na
istotne ryzyko braku środków do pełnego uregulowania wierzytelności, według szacunku
zdyskontowanej wartości odzyskiwalnej. W wycenie DCF uwzględnia się wartość
wbudowanych instrumentów pochodnych oszacowaną według wartości wbudowanej;

2)

akcji:
a) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o
porównywalnej charakterystyce, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku – przy
wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych,
wybranych parametrów finansowych charakteryzujących emitenta, na podstawie cen
ogłaszanych na Aktywnym Rynku dla emitentów notowanych na tym rynku lub przy
wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów gotówkowych (DCF) bądź też
poprzez ustalanie wartości aktywów przedmiotowej spółki skorygowanej o jej
zobowiązania albo na podstawie ceny nabycia, w zależności od tego, który model będzie
lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu. Wartość godziwa
wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym
przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących
mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji,
b) w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać
emitentów o porównywalnej charakterystyce, których akcje są notowane na Aktywnym
Rynku – poprzez ustalanie wartości aktywów przedmiotowej spółki skorygowanej o jej
zobowiązania lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych
(DCF) albo na podstawie ceny nabycia, w zależności od tego, który model będzie lepiej
odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu. Wartość godziwa
wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym
przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących
mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji;

3)

warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru – w oparciu o modele wyceny tych
lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku
gdy akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu
zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt. 2;

4)

udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – przy wykorzystaniu modeli
wskaźnikowych odnoszących cenę udziałów do poszczególnych, wybranych parametrów
charakteryzujących emitenta na podstawie cen ogłaszanych na Aktywnym Rynku dla

emitentów notowanych na tym rynku lub poprzez ustalanie wartości aktywów przedmiotowej
spółki skorygowanej o jej zobowiązania bądź też przy wykorzystaniu modelu
zdyskontowanych przepływów gotówkowych (DCF), albo na podstawie ceny nabycia w
zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności
danego podmiotu. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na
bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą
istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych udziałów.
15.

Wycena wartości lokat, o których mowa w ust. 14, nienotowanych na Aktywnym Rynku, może
zostać powierzona wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

16.

Instrumenty Pochodne notowane na Aktywnym Rynku, w szczególności kontrakty terminowe
notowane na GPW w Warszawie, wycenia się zgodnie z zasadą określoną w ust. 6, natomiast do
wyceny Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nienotowanych na Aktywnym Rynku
stosowane będą modele w szczególności dla standardowych opcji na akcje – model Blacka-Scholesa
oraz dla kontraktów zamiany stopy procentowej, transakcji FRA i transakcji zamiany walut
(currency swap) - model wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

17.

W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do
wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych
stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

18.

Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem.
Modele będą stosowane w sposób ciągły oraz każda ewentualna zmiana będzie publikowana w
dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych Funduszu, zgodnie z zasadami opisanymi w polityce
rachunkowości Funduszu.”;

4)

skreśla się art. 34;

5)

art. 35 i 36 otrzymują brzmienie:
„Artykuł 35
1.

Zobowiązania funduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według
zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.

2.

Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez Fundusz na drugą stronę w
wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, stanowią składnik lokat Funduszu.
Przychody z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych Fundusz nalicza zgodnie z
warunkami ustalonymi w umowie.

3.

Papiery wartościowe, których Fundusz stał się właścicielem w wyniku zawarcia umowy pożyczki
papierów wartościowych, nie stanowią składnika lokat Funduszu. Koszty z tytułu otrzymania
pożyczki papierów wartościowych Fundusz rozlicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.
Artykuł 36

1.

Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia
w księgach za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie
dłuższym niż 92 dni wycenia metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu

efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika
aktywów.
2.

Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne
instrumenty finansowe wyemitowane przez Fundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w
księgach przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

3.

Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w
której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku,
w walucie, w której są denominowane.

4.

Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust. 3, wykazuje się w złotych polskich po przeliczeniu
według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski. Wartość Aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których
Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do dolara amerykańskiego.

5.

Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez Fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty
związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

6.

Szczegółowe zasady wyceny Funduszu określa polityka rachunkowości, wykazywana w
sprawozdaniu finansowym Funduszu.”.

Wskazane powyżej zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 lipca 2021 r.
Na wprowadzenie powyższych zmian nie było wymagane uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

