
 
 

         

Warszawa, dn. 25 lutego 2022r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU  

VIG / C-QUADRAT SPECJALISTYCZNEGO 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 Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego („Fundusz”), informuje niniejszym o następujących zmianach w Statucie Funduszu: 

 

1. Artykuł 49 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu ustalana jest w drodze 
uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa.” 
 

2. Artykuł 60 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu ustalana jest w drodze 
uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa.” 
 

3. Artykuł 71 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu ustalana jest w drodze 
uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa.” 
 

4. Artykuł 82 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu ustalana jest w drodze 
uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa.” 
 

5. Artykuł 93 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu ustalana jest w drodze 
uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa.” 
 

6. Artykuł 104 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu ustalana jest w drodze 
uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa.” 
 

7. Artykuł 114 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Aktualne stawki wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie dla Subfunduszu 
ustalane są decyzją Zarządu Towarzystwa, w drodze uchwały.” 
 

8. Artykuł 123 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Aktualne stawki wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie dla Subfunduszu 
ustalane są decyzją Zarządu Towarzystwa, w drodze uchwały.” 
 

9. Artykuł 132 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  



 
 

 
„6. Aktualne stawki wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie dla Subfunduszu 
ustalane są decyzją Zarządu Towarzystwa, w drodze uchwały.” 
 

10. Artykuł 141 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Aktualne stawki wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie dla Subfunduszu 
ustalane są decyzją Zarządu Towarzystwa, w drodze uchwały.” 
 

11. Artykuł 150 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Aktualne stawki wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie dla Subfunduszu 
ustalane są decyzją Zarządu Towarzystwa, w drodze uchwały.” 
 

12. Artykuł 159 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Aktualne stawki wynagrodzenia stałego i zmiennego za zarządzanie dla Subfunduszu 
ustalane są decyzją Zarządu Towarzystwa, w drodze uchwały.” 

 

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

statutu Funduszu. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. 


