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Warszawa, dnia 7 kwietnia 2021 roku 

Ogłoszenie 

o zmianie statutu OPERA NGO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA NGO 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu 

polegające na tym, że: 

 

1) po Artykule 19 dodaje się Artykuł 19a w następującym brzmieniu: 
 

Artykuł 19a 
Udzielanie pożyczek pieniężnych, poręczeń i gwarancji 

 
1. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, udzielać innym podmiotom pożyczek 
pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że 
wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości 
Aktywów Funduszu.  

2. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, udzielać innym podmiotom poręczeń lub 
gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że wysokość 
poręczenia lub gwarancji udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów 
Funduszu.  

3. Fundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na zasadach określonych poniżej:  

1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, o których mowa w art. 331 
Kodeksu Cywilnego, posiadającym zdolność do obsługi i spłaty pożyczek, ustaloną na podstawie 
przeprowadzonej przez Fundusz analizy ekonomiczno-finansowej;  

2) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane na warunkach, które nie będą odbiegać w sposób 
istotny od warunków rynkowych;  

3) zapadalność udzielonych pożyczek albo wygaśnięcie poręczeń lub gwarancji następować będzie nie 
później niż w okresie 5 lat od  dnia udzielenia pożyczki, poręczenia lub gwarancji; 

4) zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Fundusz mogą być w 
szczególności:  

– cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych;  

– cesje należności z umów najmu i dzierżawy nieruchomości;  

– przewłaszczenie własności akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych, udziałów w 
spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub obligacji na zabezpieczenie;  

– gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich;  

– weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową;  

- zastaw rejestrowy; 

- hipoteka;  

5) podmiot któremu udzielono pożyczki, poręczenia lub gwarancji będzie zobowiązany do umożliwienia 
Funduszowi podejmowania czynności związanych z oceną jego sytuacji finansowej i gospodarczej, 

6) wartość minimalnego zabezpieczenia powinna wynosić co najmniej 20% wartości udzielonej pożyczki, 
gwarancji lub poręczenia.  
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Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 
U. z 2021 roku, poz. 605) zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu 

wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. w dniu 7 lipca 2021 roku. 

 


