Wykaz zmian wprowadzonych do statutu
KBC Polska 2012 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia
tj. w dniu 6 sierpnia 2010 r.

Art. 31 ust. 1 Statutu
Brzmienie dotychczasowe:
1) półroczną prowizją w maksymalnej wysokości 2 /dwa/ złote na tytuł uczestnictwa na półrocze
(w tym 0,075 złotego od każdego tytułu uczestnictwa na półrocze z tytułu zawiązania oraz technicznego
i prawnego utrzymywania Subfunduszu); ---------------------------------------------------------------------------------2) wynagrodzeniem z tytułu ponoszenia kosztów administracyjnych w maksymalnej wysokości
0,10% /jednej dziesiątej procenta/ rocznie od aktywów netto Subfunduszu. Prowizja ta płacona jest na
koniec każdego półrocza i obliczana jest od wartości zdeponowanych u depozytariusza tytułów
uczestnictwa na początku danego półrocza;------------------------------------------------------------------------------3) wynagrodzeniem depozytariusza w maksymalnej wysokości 0,05% rocznie od aktywów netto
Subfunduszu. Prowizja ta płacona jest na koniec każdego roku kalendarzowego i obliczana jest od
wartości zdeponowanych u depozytariusza tytułów uczestnictwa na ostatni roboczy dzień bankowy
poprzedniego roku kalendarzowego; ---------------------------------------------------------------------------------------4) podatkiem rocznym w wysokości 0,08% /osiem setnych procenta/ lokat netto zdeponowanych
na terytorium Belgii na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego; ----------------------------------5) pozostałymi kosztami (w tym kosztami wyceny, wynagrodzeniem biegłego rewidenta oraz
ewentualnych administratorów) w wysokości 0,10 /jedna dziesiąta procenta/ aktywów netto
Subfunduszu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brzmienie obecne:
1) roczną prowizją tytułem wynagrodzenia za zarządzanie portfelem inwestycyjnym w
maksymalnej wysokości 2 /dwa/ złote od każdego tytułu uczestnictwa. Prowizja ta składa się z części
zmiennej w wysokości maksymalnej 2 /dwa/ złote za tytuł uczestnictwa rocznie, w tym maksymalnie 0,1

/jednej dziesiątej/ złotego za tytuł uczestnictwa rocznie za zarządzanie ryzykiem; prowizja obliczana
jest na bazie półrocznej i wypłacana co miesiąc ostatniego dnia pracy banków w danym miesiącu;
prowizja może ulegać zmianom w poszczególnych półroczach w granicach opisanych wyżej w
zależności od liczby tytułów uczestnictwa wyemitowanych na początku każdego półrocza,-----------------2) wynagrodzeniem za administrację w maksymalnej wysokości 0,1% /jednej dziesiątej procenta/
rocznie od wartości aktywów netto na koniec półrocza. Wynagrodzenie to ustalane jest w oparciu o
ostatnią znaną wartość aktywów netto na koniec półrocza, --------------------------------------------------------3) wynagrodzeniem depozytariusza w maksymalnej wysokości 0,05% /pięć setnych procenta/ od
aktywów netto Subfunduszu w stosunku rocznym. Prowizja ta płatna jest raz do roku na początku
każdego roku kalendarzowego i obliczana jest na podstawie stanu majątku na koniec każdego
poprzedzającego roku kalendarzowego, --------------------------------------------------------------------------------4) rocznym podatkiem w wysokości 0,08% /osiem setnych procenta/ kwot netto zainwestowanych
w Belgii na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, ------------------------------------------------------5) pozostałymi kosztami (w tym kosztami wyceny, wynagrodzeniem biegłego rewidenta oraz
ewentualnych administratorów) w wysokości 0,1% /jednej dziesiątej procenta/ rocznie od aktywów netto
Subfunduszu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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