Warszawa dnia 6 grudnia 2019 r.
Komunikat w sprawie zmiany Statutu mBank FIO
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 6
pkt 1, ust. 7 oraz ust. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1355 z późn. zm.) niniejszym ogłasza
następujące zmiany statutu mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)

w art. 11:
a)

w ust. 5 po wyrazach: „rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie
Członkowskim” dodaje się wyrazy: „oraz na rynkach zorganizowanych wskazanych
odpowiednio w Części II Statutu, a także,”;

b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.

Fundusz będzie zawierał na rzecz Subfunduszy następujące rodzaje umów mających
za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne:
a)

kontrakty terminowe notowane na rynkach, o których mowa w ust. 5,

b)

kontrakty terminowe typu forward,

c)

opcje notowane na rynkach, o których mowa w ust. 5,

d)

kontrakty wymiany płatności (swap),

e)

kontrakty na różnicę,

f)

kontraktowe transakcje terminowe, których bazę stanowią kontrakty
terminowe notowane na rynkach wskazanych ust. 5.”;

2)

w art. 43:
a)

w ust. 1 lit. a) po wyrazach: „a także na” dodaje się wyrazy: „rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
Członkowskim oraz na”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 11 ust. 5, jak również dopuszczone
do obrotu na rynku zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Chicago
Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange,
New York Mercantile Exchange, spełniające warunki określone w art. 11 ust. 6,
których rodzaje określa art. 11 ust. 7, a także Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne.”;

3)

w art. 51:

2
a)

w ust. 1 lit. a) po wyrazach: „a także na” dodaje się wyrazy: „rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
Członkowskim oraz na”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 11 ust. 5, jak również dopuszczone
do obrotu na rynku zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Chicago
Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange,
New York Mercantile Exchange, spełniające warunki określone w art. 11 ust. 6,
których rodzaje określa art. 11 ust. 7, a także Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne.”;

4)

w art. 67:
a)

w ust. 1 lit. a) po wyrazach: „a także na” dodaje się wyrazy: „rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
Członkowskim oraz na”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 11 ust. 5, jak również dopuszczone
do obrotu na rynku zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Chicago
Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange,
New York Mercantile Exchange, spełniające warunki określone w art. 11 ust. 6,
których rodzaje określa art. 11 ust. 7, a także Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne.”;

5)

w art. 83:
a)

w ust. 1 lit. a) po wyrazach: „a także na” dodaje się wyrazy: „rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
Członkowskim oraz na”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 11 ust. 5, jak również dopuszczone
do obrotu na rynku zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Chicago
Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange,
New York Mercantile Exchange, spełniające warunki określone w art. 11 ust. 6,
których rodzaje określa art. 11 ust. 7, a także Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne.”.
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Na zmiany dotyczące art. 43 ust. 2, art. 51 ust. 2, art. 67 ust. 2 oraz art. 83 ust. 2 Statutu Funduszu
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją nr DFF.4022.552.2019.JG z dnia 30
października 2019 r., udzielając jednocześnie zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie tych
zmian, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia. W konsekwencji zmiany te wchodzą w życie w
dniu 6 grudnia 2019 r.
W pozostałym zakresie zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia, tj. 6 marca 2020 r.

