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TREŚĆRAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione
w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym
mowa w § 28 ust. 2 oie?

Nie

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o
którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2020-10-31

Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o
którym mowa w § 28 ust. 2 oie)

2020-10-31

Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu
certyfikatów inwestycyjnych
(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o
którym mowa w § 28 ust. 2 oie)
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych

od 07.10.2020 r. do 21.10.2020 r.

Możliwa redukcja- szczegóły poniżej

2020-11-05

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
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Zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do
wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba Certyfikatów przedstawionyc h do wykupu w danym Dniu
Wykupu przekrac za 20% wszystkich istniejąc ych (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, Fundusz w danym Dniu Wykupu
wykupuje Certyfikaty w lic zbie równej 20% wszystkich istniejąc ych (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, dokonując przy tym
proporcjonalnej redukc ji zlec eń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe c zęści Certyfikatów pomija się.
Zgodnie z art. 8 ust. 11a Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w przypadku gdy powstała w wyniku zastosowania
redukc ji, o której mowa w art 8 ust. 11 Statutu, liczba Certyfikatów podlegając ych wykupowi będzie mniejsza od liczby równej 20%
wszystkich istniejąc ych (wyemitowanyc h i niewykupionyc h) Certyfikatów, wówc zas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty
poszczególnymi zlec eniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia
sytuac ji, w której liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie 20% wszystkic h istniejącyc h (wyemitowanyc h i
niewykupionyc h) Certyfikatów. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w
szczególności w sytuac ji gdy poszc zególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegając ego
powiększeniu nastąpi w sposób losowy.
Uc zestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnyc h w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów
wartośc iowyc h albo rac hunek zbiorc zy, na którym zapisane są należąc e do Uc zestnika Funduszu Certyfikaty Inwestyc yjne.
W Powszechna Kasa Oszczędnośc i Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddziale Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie
można składać zlec enia umorzenia c ertyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadząc ego Rejestr Certyfikatów.
Zlec enia będzie można składać we wskazanyc h Punktach Subskrypc yjnych Domu Maklerski PKO Banku Polskiego.
Lista Punktów Subskrypc yjnyc h znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: https://www.dm.pkobp.pl.
W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rac hunkac h papierów wartościowych w innym domu maklerskim
zleceniaumorzenia c ertyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rac hunek, na którym zdeponowano certyfikaty
Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłac ane są Uczestnikom za pośrednic twem podmiotów prowadząc ych rachunki
papierów wartośc iowych, na któryc h zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.
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