-/-/-

Gwarancja

Niniejsza Gwarancja została udzielona w dniu 28 lipca 2005 r. przez KBC Bank NV,
instytucj kredytow działaj c zgodnie z prawem belgijskim, z siedzib przy Havenlaan 2,
B-1080 Bruksela, Belgia, reprezentowan przez:-/-/Pana F. Florquin, Dyrektora Zarz dzaj cego KBC Bank-/-/oraz -/-/Pana H. Agneessens, Dyrektora Zarz dzaj cego KBC Bank,-/-/(zwan dalej Gwarantem).-/-/Niniejsza Gwarancja została sporz dzona jako dokument jednostronny wył cznie na rzecz
Uczestników, a korzy ci z niniejszej Gwarancji b d przysługiwa ka demu Uczestnikowi
zgodnie z jej postanowieniami.-/-/1. Definicje-/-/W niniejszej Gwarancji, o ile kontekst nie wskazuje inaczej, nast puj ce słowa i wyra enia
maj znaczenia poni ej im przypisane:-/Dzie Roboczy:

ka dy dzie (oprócz sobót), w którym otwarte s banki w
Polsce i Luksemburgu w celu prowadzenia normalnej
działalno ci bankowej;-/-/Zmiana Prawa:
przywłaszczenie,
wywłaszczenie,
konfiskata
lub
wprowadzenie b d zmiana: ograniczenia, zastrze enia,
zakazu, ustawy, dekretu, rozporz dzenia, dyrektywy,
postanowienia b d wniosku, zmiana ich interpretacji lub
zastosowania oraz orzeczenie wydane przez s d lub
trybunał po dacie sporz dzenia niniejszej Gwarancji;-/-/Spółka:
Fund Partners;-/-/Subfundusz
Fund Partners Kredyt Bank Bull & Bear 1;-/-/Organ Rz dowy:
rz d lub jego organ, władze rz dowe lub utworzone przez
rz d, s downicze lub upowa nieni urz dnicy powy szych
organów, w tym organizacje samoreguluj ce si utworzone
na podstawie ustawy lub giełda papierów warto ciowych;-/-/Agent ds. Roszcze z tytułu Spółka, która wyraziła zgod na działanie jako agent ds.
Gwarancji:
roszcze lub inna osoba, jak Spółka mo e powoła na
swoje miejsce jako Agenta ds. Roszcze
z tytułu
Gwarancji, za uprzedni zgod Gwaranta;-/Gwarantowana Cena
Kwota 100,00 PLN za Tytuł Uczestnictwa, pomniejszona
Wykonania:
zgodnie z par. 6 lub 7-/-/Uczestnik/Uczestnicy:
osoba lub osoby wpisane do rejestru Subfunduszu jako
posiadacz(e) Tytułów Uczestnictwa w Dniu Zapadalno ci;-Dzie Zapadalno ci
29 grudnia 2009 r. lub – je eli dzie ten nie jest Dniem
Roboczym – nast pny Dzie Roboczy, lub – je eli
ustalanie
warto ci
aktywów
netto
Subfunduszu
zawieszono – Dzie
Roboczy nast puj cy po dniu
zniesienia tego zawieszenia;-/-
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Prospekt:
Cena Wykonania:
Tytuł Uczestnictwa:
Podatek:

-/prospekt dotycz cy emisji Tytułów Uczestnictwa;-/-/cena wykonania za jeden Tytuł Uczestnictwa obliczona
zgodnie z Prospektem;-/-/Tytuł Uczestnictwa w Subfunduszu;-/-/podatek, obci enie, potr cenie, opłata, nale no , opłata
celna, przymusowa po yczka lub potr cenie, nakładane
lub naliczane przez Organ Rz dowy, w tym (mi dzy
innymi) potr cenie, podatek od dochodu, opłata skarbowa
lub podatek od czynno ci, opłata celna lub nale no wraz
z odsetkami, karami, opłatami lub nale no ciami lub innymi
kwotami nakładanymi lub naliczanymi od wy ej
wymienionych obci e lub w zwi zku z nimi.-/-

-/2. Gwarancja-/-/2.1 Z zastrze eniem postanowie niniejszej Gwarancji, Gwarant nieodwołalnie gwarantuje
wobec ka dego Uczestnika nale n i terminow płatno z tytułu wszelkich posiadanych
Tytułów Uczestnictwa, realizowanych w Dniu Zapadalno ci, kwoty równej ró nicy
pomi dzy Cen Wykonania w Dniu Zapadalno ci a Gwarantowan Cen Wykonania
obliczon zgodnie z Prospektem oraz postanowieniami niniejszej Gwarancji z
zastrze eniem, e maksymalna odpowiedzialno Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji
nie przekroczy kwoty równej Gwarantowanej Cenie Wykonania pomno onej przez liczb
Tytułów Uczestnictwa wyemitowanych i realizowanych w Dniu Zapadalno ci.-/-/2.2 W adnym przypadku Gwarant nie jest zobowi zany do dokonania płatno ci na
podstawie niniejszej Gwarancji z tytułu Tytułów Uczestnictwa niezrealizowanych w Dniu
Zapadalno ci.-/-/2.3 Z zastrze eniem par. 3.1 i 5 gwarancja ustanowiona na mocy niniejszego dokumentu
jest wa na do dziesi tego Dnia Roboczego przypadaj cego po Dniu Zapadalno ci i
wygasa w powy szym terminie; dania na podstawie gwarancji mog by zgłaszane w
terminie okre lonym w par. 4.1.-/-/2.4 Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku rozwi zania Subfunduszu przed Dniem
Zapadalno ci. Jednak e Zarz d Fund Partners nie zamierza zamkn
Subfunduszu
przed Dniem Zapadalno ci.-/-/3. Warunki-/-/3.1 Niezale nie od postanowie par. 2.1 i 2.3, zobowi zanie Gwaranta do dokonania
płatno ci na rzecz Uczestników na mocy par. 2.1 powstaje wył cznie w przypadku, gdy
Cena Wykonania w Dniu Zapadalno ci jest ni sza od Gwarantowanej Ceny Wykonania.
W takim przypadku zobowi zanie Gwaranta do dokonania płatno ci z tytułu wszystkich
Tytułów Uczestnictwa realizowanych w Dniu Zapadalno ci ogranicza si do kwoty
równej ró nicy pomi dzy Gwarantowan Cen Wykonania a Cen Wykonania w Dniu
Zapadalno ci. Gwarancja ustanowiona na podstawie niniejszego dokumentu ulega
automatycznie rozwi zaniu z chwil ustalenia Ceny Wykonania na Dzie Zapadalno ci,
je eli Cena Wykonania jest wy sza lub równa Gwarantowanej Cenie Wykonania. Dla
unikni cia w tpliwo ci, Gwarant nie ponosi adnej odpowiedzialno ci z tytułu straty lub
zmniejszenia aktywów Subfunduszu po obliczeniu Ceny Wykonania na Dzie
Zapadalno ci lub niewypłacenia przez Spółk wpływów z realizacji Uczestnikowi
dokonuj cemu realizacji.-/-/3.2 Z zastrze eniem par. 5, dania na podstawie niniejszej Gwarancji mog by zgłaszane
w imieniu Uczestników wył cznie za po rednictwem Agenta ds. Roszcze z tytułu
Gwarancji.-/-
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-/3.3 Dokonanie płatno ci przez Gwaranta Agentowi ds. Roszcze z tytułu Gwarancji kwoty
nale nej na podstawie niniejszej Gwarancji z tytułu Gwarantowanej Ceny Wykonania za
Tytuły Uczestnictwa, okre lonej zgodnie z par. 4.1.1, w pełni zwalnia Gwaranta z
wszelkich dalszych zobowi za
wobec Uczestników, wynikaj cych z niniejszej
Gwarancji, pod warunkiem, e taka płatno zostanie dokonana na rachunek bankowy
Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji, wskazany zgodnie z par. 4.1.3 niniejszej
Gwarancji.-/-/3.4 Dokonanie płatno ci Uczestnikowi przez Gwaranta na podstawie roszczenia
zgłoszonego zgodnie z par. 5 w pełni zwalnia Gwaranta z wszelkich jego dalszych
zobowi za wynikaj cych z niniejszej Gwarancji.-/-/3.5 Zwolnienia, o których mowa w par. 3.1, 3.3 i 3.4 maj zastosowanie niezale nie od:-/-/3.5.1 jakichkolwiek pó niejszych płatno ci Gwaranta na rzecz Agenta ds. Roszcze z
tytułu Gwarancji lub płatno ci przez Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji na
rzecz Uczestników; lub-/3.5.2 jakichkolwiek wymogów dotycz cych zapłaty przez Uczestnika otrzymanych
kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby;-/-/w ka dym przypadku niezale nie od przyczyny.-/-/3.6 Gwarant jest zobowi zany do dokonania płatno ci na rzecz Uczestnika jedynie
wówczas, gdy:-/-/-

3.6.1

Uczestnik zło ył roszczenie w terminie okre lonym w par. 5.2; lub-/-

3.6.2

Agent ds. Roszcze
z tytułu Gwarancji wskazał Tytuły Uczestnictwa
zarejestrowane w imieniu Uczestnika i zło ył roszczenie dotycz ce tych Tytułów
Uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszej Gwarancji.-/-

-/4. Płatno ci-/-/4.1 Z zastrze eniem par. 5, na podstawie niniejszej Gwarancji mo e by zło one wył cznie
jednorazowe wezwanie. Gwarant dokona płatno ci wył cznie po otrzymaniu wszystkich
poni szych dokumentów, najpó niej do godziny 16.00 czasu polskiego dziesi tego Dnia
Roboczego przypadaj cego po Dniu Zapadalno ci:-/-/4.1.1
danie Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji na pi mie wystosowane do
Gwaranta wskazuj ce Tytuły Uczestnictwa, w zwi zku z którymi zgłaszane jest
danie, oraz wskazuj ce ł czn kwot przypadaj c do zapłaty na podstawie
par. 3.1;-/4.1.2 kopia raportu z ostatecznej wyceny przygotowanego przez Spółk ,
okre laj cego szczegółowo Cen Wykonania na Dzie Zapadalno ci;-/4.1.3 podpisane o wiadczenie Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji stwierdzaj ce,
e Uczestnik lub Uczestnicy, w których imieniu składane jest
danie, s
zarejestrowanymi posiadaczami odno nych Tytułów Uczestnictwa w Dniu
Zapadalno ci, oraz kompletne, pisemne dane dotycz ce rachunku bankowego
prowadzonego w imieniu Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji, na który
dana kwota zostanie wpłacona przez Gwaranta (w tym numer rachunku oraz
adres oddziału banku).-/-/4.2 Z zastrze eniem postanowie niniejszej Gwarancji, płatno ci na podstawie niniejszej
Gwarancji b d dokonywane w złotych polskich na rachunek wskazany zgodnie z par.
4.1.3. niniejszej Gwarancji w terminie siedmiu Dni Roboczych od daty otrzymania przez
Gwaranta dania od Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji.-/-/4.3 Wszelkie zawiadomienia z daniami lub inne dokumenty wymagaj ce sporz dzenia lub
dostarczenia przez Spółk i/lub Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji na podstawie
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niniejszej Gwarancji (o ile Gwarant nie okre lił inaczej w pisemnym zawiadomieniu
wystosowanym do Spółki i/lub Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji) b d
sporz dzane i dostarczane do Gwaranta na adres okre lony powy ej (lub do działu lub
pracownika ka dorazowo wskazanego do tego celu w formie pisemnej przez Gwaranta
Agentowi ds. Roszcze z tytułu Gwarancji i/lub Spółce).-/-

-/5. Naruszenie przez Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji-/-/5.1 W przypadku, gdy Uczestnikom przysługuje płatno na podstawie niniejszej Gwarancji
w Dniu Zapadalno ci, oraz:-/-/5.1.1 w danym czasie nie ma Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji, lub-/5.1.2 Agent ds. Roszcze z tytułu Gwarancji nie zło y jednorazowego
dania na
podstawie niniejszej Gwarancji do godziny 16.00 czasu polskiego dziesi tego
Dnia Roboczego przypadaj cego po Dniu Zapadalno ci,-/wówczas, i tylko wówczas, niezale nie od postanowie par. 3.2, 3.3 i 4.1 powy ej,
Gwarant zobowi zuje si mo liwie najszybciej ustanowi mechanizm, który b dzie
zasadny i wła ciwy w danych okoliczno ciach (okre lony przez Gwaranta wył cznie
według uznania Gwaranta), aby umo liwi Uczestnikom zło enie dania na podstawie
niniejszej Gwarancji, z zastrze eniem, e adne z postanowie zawartych w niniejszej
Gwarancji nie zobowi zuje Gwaranta do zawiadomienia Uczestnika o jego ewentualnym
roszczeniu dotycz cym płatno ci na podstawie niniejszej Gwarancji, ani do dania od
Uczestnika zgłoszenia takich roszcze .-/-/5.2 W przypadku zastosowania postanowie powy szego par. 5.1, okres składania roszcze
na podstawie niniejszej Gwarancji przedłu a si o jeden miesi c kalendarzowy od daty
ustanowienia powy szego mechanizmu (lub je eli taka data przypada w inny dzie ni
Dzie Roboczy – od nast pnego Dnia Roboczego).-/-/5.3 Uczestnicy korzystaj z niniejszej Gwarancji mi dzy innymi pod warunkiem, e Agent ds.
Roszcze z tytułu Gwarancji jest agentem Uczestników i nie jest Gwarantem.-/-/6. Podatki-/-/Je eli Gwarant jest zobowi zany dokona odliczenia lub potr cenia jakiejkolwiek kwoty z
tytułu Podatku od płatno ci przez niego dokonywanej na podstawie niniejszej Gwarancji,
wówczas Gwarant:-/-/6.1 dokona odliczenia lub potr cenia tej kwoty i niezwłocznie przeka e j do wła ciwego
Organu Rz dowego; oraz-/-/6.2 zawiadomi Agenta ds. Roszcze z tytułu Gwarancji o dokonaniu tej płatno ci, a kwota
płatna przez Gwaranta na rzecz Uczestnika na podstawie niniejszej Gwarancji zostanie
odpowiednio pomniejszona.-/-/7. Zmniejszenie Gwarantowanej Ceny Wykonania-/-/Gwarantowana Cena Wykonania wszystkich Tytułów Uczestnictwa realizowanych w Dniu
Zapadalno ci zostanie pomniejszona o cz
(obliczon proporcjonalnie do wszystkich
Tytułów Uczestnictwa zrealizowanych w Dniu Zapadalno ci) w kwocie równej:-/-/7.1 faktycznemu lub ewentualnemu zmniejszeniu warto ci Subfunduszu wskutek wszelkich
Podatków, obci e lub stosownych płatno ci Podatku w zwi zku z: (i) wszelkimi
inwestycjami Subfunduszu, lub (ii) wpływami z takich inwestycji;-/-/7.2 zmniejszeniu warto ci Subfunduszu wynikaj cemu ze Zmiany Prawa; i-/-/-
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7.3 wszelkim zasadnym kosztom nale ycie poniesionym przez Gwaranta na podstawie par.
5.1 powy ej.-/-/8. Status-/-/Gwarancja ustanowiona na mocy niniejszego dokumentu stanowi bezpo rednie,
bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowi zanie Gwaranta, które b dzie miało status co
najmniej równy ze wszelkimi innymi obecnymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i
niepodporz dkowanymi zobowi zaniami Gwaranta, z wył czeniem
zobowi za
wymaganych na mocy bezwzgl dnie obowi zuj cych przepisów prawa. Gwarant o wiadcza
i gwarantuje, e wszelkie czynno ci, warunki i rzeczy, które powinny by podj te i wykonane
przez Gwaranta lub w jego imieniu jako warunek zawieszaj cy dla udzielenia niniejszej
Gwarancji oraz niezb dne do tego, aby Gwarancja stanowiła zgodne z prawem, wa ne i
wi
ce oraz wykonalne zgodnie z jej postanowieniami zobowi zanie Gwaranta – zostały
podj te i wykonane zgodnie ze wszystkimi obowi zuj cymi przepisami prawa.-/-/9. Prawo wła ciwe-/-/Postanowienia niniejszej Gwarancji podlegaj
prawu luksemburskiemu i b d
interpretowane zgodnie z tym prawem. Do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich
powództw lub post powa oraz wszelkich sporów, jakie mog wynikn
z niniejszej
Gwarancji lub w zwi zku z ni wła ciwe s s dy luksemburskie.-/-/KBC Bank-/Havenlaan 2-/B-1080 Bruksela-/-/Reprezentowany przez:-/-/F. FLORQUIN
Dyrektor Zarz dzaj cy

H. AGNEESSENS-/Dyrektor Zarz dzaj cy-/-
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