
 
 

 

Warszawa, dn. 29 grudnia 2021r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU  

VIG / C-QUADRAT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

VIG / C_QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 Statutu VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), 

informuje niniejszym o następujących zmianach w Statucie Funduszu: 

1) w Części I w Rozdziale VIII Statutu Funduszu dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

Artykuł 28a 

Publikowanie i udostępnianie składu portfela 

1. Informacje o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy będą udostępniane do publicznej 

wiadomości na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału poprzez zamieszczenie dokumentu, o 

którym mowa w ust. 2, na stronach internetowych Towarzystwa: www.VIGCQ-TFI.pl. 

2. Informacje o poszczególnych składnikach lokat sporządzane są dla każdego Subfunduszu 

oddzielnie, w formie tabeli, w formacie pliku pdf, zawierającej informację o składnikach Aktywów 

Subfunduszu i zobowiązań Subfunduszu lub największych pozycji w portfelu Subfunduszu. 

3. Publikacja informacji o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy odbywa się z 

częstotliwością kwartalną. 

4. Ujawnieniu podlega informacja o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy według stanu na 

ostatni Dzień Wyceny danego kwartału. Pierwszym kwartałem, za który nastąpi ujawnienie jest 

kwartał kończący się 31 grudnia 2021 r. 

5. Publikacja informacji o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy następuje nie wcześniej niż 

14-tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 

zakończeniu kwartału, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego 

publikacji.  

6. Ujawnienie składu portfela nie następuje, jeżeli ujawnienie takie spowodowałoby naruszenie prawa, 

w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

7. W odniesieniu do Subfunduszy, dla których dany kwartał był pierwszym kwartałem od utworzenia, 

możliwe jest nieujawnienie składu portfela. 
 

2) w Części I w Rozdziale IX Statutu Funduszu art. 30 otrzymuje brzmienie: 

Artykuł 30 

Utworzenie nowego Subfunduszu 

1. Fundusz, w drodze zmiany Statutu i za zezwoleniem Komisji, może tworzyć nowe Subfundusze.  

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy tych Subfunduszy, które są przewidziane w treści 

Statutu zatwierdzonego przez Komisję. 

3. Wpłaty do Funduszu zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, 

D lub E zbywane przez nowy Subfundusz.  

4. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu są 

wszystkie osoby, o których mowa w art. 7 Statutu. 
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5. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, 

rozpocznie się nie wcześniej niż w następnym dniu i nie później niż w 14 dniu po dniu wejścia w 

życie zmian Statutu w zakresie utworzenia nowego Subfunduszu  i zakończy się w terminie nie 

dłuższym niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania 

zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu oraz miejscach przyjmowania zapisów, 

Towarzystwo powiadomi w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu. 

6. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego 

Subfunduszu, o którym mowa w ust. 2, oraz miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo 

powiadomi w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że termin 

zakończenia zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów. 

7. W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu, cena jednostki będzie ceną 

stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych zapisami. 

8. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu będą przyjmowane bezpośrednio przez 

Towarzystwo w jego siedzibie, na formularzach, których wzór udostępni Towarzystwo. 

9. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu zobowiązana jest dokonać 

wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza, tytułem 

składanego zapisu. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym. 

10. Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie nowego Subfunduszu 

doszło do skutku, powinna być nie mniejsza niż 100 000 zł. Jeżeli po upływie okresu przyjmowania 

zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu łączna wysokość wpłat do Funduszu nie 

osiągnie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, Subfundusz nie zostanie utworzony. 

11. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia nowego Subfunduszu, w tym informacje o 

szczegółowych zasadach prowadzenia zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu, 

Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa: www.VIGCQ-TFI.pl i zawrze w 

prospekcie informacyjnym Funduszu. 
 

2) w Części II w Rozdziale XXII Statutu Funduszu art. 122 ust. 2 pkt 2, w związku ze sprostowaniem 

oczywistej omyłki pisarskiej,  otrzymuje brzmienie: 

2) Instrumenty Dłużne – nie więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu; 
 

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie 

statutu Funduszu. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. 
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