
 
 

         

Warszawa, dn. 1 lipca 2022r. 

 

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. Art. 16 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

 
„5. Fundusz dołoży starań, aby nabycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło:  
1) w przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia nabycia Jednostek 

Uczestnictwa oraz wpłaty środków pieniężnych, jeżeli Agent Transferowy otrzyma 
prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od 
Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych 
na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny – w następnym Dniu Wyceny; 

2) w przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa na podstawie wpłaty bezpośredniej, jeżeli 
Agent Transferowy otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek 
bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu 
Wyceny – w następnym Dniu Wyceny; 

3) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w 
wypełnieniu zlecenia nabycia lub dokumentu wpłaty. 
 

2. Art. 16 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 
 
6. Fundusz dołoży starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło: 
1) jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny (Dzień D) – w następnym Dniu Wyceny; 
2) w przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE – nie później 

niż w trzecim Dniu Wyceny po Dniu D, o którym mowa w pkt 1) powyżej (nie później niż 
D+3); 

3) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w 
wypełnieniu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem pkt 2).. 
 

3. Art. 16 ust. 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 
 
14. Fundusz dołoży starań, aby konwersja i zamiana Jednostek Uczestnictwa nastąpiła:  

1) jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie zamiany lub konwersji 
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny (Dzień D) – w następnym Dniu 
Wyceny;  



 
 

2) w przypadku konwersji i zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE – nie 
później niż w trzecim Dniu Wyceny po Dniu D, o którym mowa w pkt 1) powyżej (nie później 
niż D+3); 

3) w pierwszym Dniu Wyceny następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w 
wypełnieniu zlecenia zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa, z 
zastrzeżeniem pkt 2). 

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

 

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. 


