
 
 

        Warszawa, dn. 27 stycznia 2023r. 

 

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. W Artykule 16 ust. 10 na końcu dodaje się kolejne zdanie  w następującym 

brzmieniu: 
 

„Dokumenty związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być sporządzane w formie dokumentu 
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty 
utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.” 

 
2. Artykuł 20 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

 
„Fundusz sporządza i niezwłocznie przekazuje Uczestnikowi Funduszu potwierdzenie zbycia lub 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego 
treści na Trwałym nośniku informacji lub, na wniosek Uczestnika Funduszu, w postaci 
papierowej, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w 
innych terminach. W przypadku, gdy Fundusz nie posiada danych wystarczających do przesłania 
Uczestnikowi Funduszu potwierdzenia w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego 
treści na Trwałym nośniku informacji, przekazuje Uczestnikowi Funduszu potwierdzenie w 
postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez Uczestnika Funduszu.” 

3. W Artykule 30  ust. 9 na końcu dodaje się kolejne zdania w następującym brzmieniu: 
 

„Osoba zapisująca się otrzymuje potwierdzenie wpłat w postaci elektronicznej pozwalającej na 
utrwalenie jego treści na Trwałym nośniku informacji lub, na wniosek takiej osoby, w postaci 
papierowej. W przypadku nieposiadania danych wystarczających do przesłania osobie zapisującej 
się na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu potwierdzenia w postaci elektronicznej 
pozwalającej na utrwalenie jego treści na Trwałym nośniku informacji, potwierdzenie 
przekazywane jest w postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez osobę 
zapisującą się na Jednostki Uczestnictwa.” 

 

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

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. 


