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Komunikat aktualizujący nr 4 z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

do Prospektu Emisyjnego  

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 

QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

zatwierdzonego w dniu 8 października 2015 r. 
 

 

Komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 

003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Komunikat”) został 

sporządzony zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). 

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

 

Niniejszy Komunikat został sporządzony w związku z podjęciem w dniu 4 kwietnia 2016 r. przez 

Zarząd Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwały nr 30/2016 w sprawie zmiany 

terminów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS 

Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w drodze oferty publicznej.  
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W związku z powyższym w Prospekcie dokonuje się następujących zmian: 

1. Opis terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w pkt E.3 „Opis warunków 

oferty” w brzmieniu: 

1) Zapisy na Certyfikaty serii 001 rozpoczną się w dniu 6 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 27 

listopada 2015 r. włącznie. 

2) Zapisy na Certyfikaty serii 002 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

stycznia 2016 r. włącznie. 

3) Zapisy na Certyfikaty serii 003 rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

kwietnia 2016 r. włącznie. 

4) Zapisy na Certyfikaty serii 004 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 r. i potrwają do dnia 27 

czerwca 2016 r. 

 

otrzymuje nowe brzmienie: 

1)  Zapisy na Certyfikaty serii 001 rozpoczną się w dniu 6 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 27 

listopada 2015 r. włącznie. 

2)  Zapisy na Certyfikaty serii 002 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

stycznia 2016 r. włącznie. 

3)  Zapisy na Certyfikaty serii 003 rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2016 r. i będą trwać do dnia 29 

kwietnia 2016 r. włącznie. 

4)  Zapisy na Certyfikaty serii 004 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 r. i potrwają do dnia 27 

czerwca 2016 r. 

 

2. W pkt 9.2 „Przepisy prawa, na podstawie których utworzone zostały Certyfikaty Inwestycyjne” 

dodaje się: 

Ponadto informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę nr 30/2016 

w sprawie zmiany terminów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003 

i 004 QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w drodze oferty publicznej. 

 

3. W pkt 9.6 „Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji Certyfikatów i ich wprowadzeniu do 

obrotu na rynku regulowanym oraz podstawa prawna emisji” dodaje się: 

Ponadto informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę nr 30/2016 

w sprawie zmiany terminów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 001, 002, 003 

i 004 QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w drodze oferty publicznej. 

 

4. W pkt 9.7 „Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów” akapit w 

brzmieniu: 

Planowane terminy subskrypcji Certyfikatów serii 001, 002, 003 i 004 są następujące: 

1) Zapisy na Certyfikaty serii 001 rozpoczną się w dniu 6 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 27 

listopada 2015 r. włącznie. 

2) Zapisy na Certyfikaty serii 002 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

stycznia 2016 r. włącznie. 

3) Zapisy na Certyfikaty serii 003 rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

kwietnia 2016 r. włącznie. 

4) Zapisy na Certyfikaty serii 004 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

czerwca 2016 r. 
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otrzymuje nowe brzmienie: 

Planowane terminy subskrypcji Certyfikatów serii 001, 002, 003 i 004 są następujące: 

1) Zapisy na Certyfikaty serii 001 rozpoczną się w dniu 6 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 27 

listopada 2015 r. włącznie. 

2) Zapisy na Certyfikaty serii 002 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

stycznia 2016 r. włącznie. 

3) Zapisy na Certyfikaty serii 003 rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2016 r. i będą trwać do dnia 29 

kwietnia 2016 r. włącznie. 

4) Zapisy na Certyfikaty serii 004 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

czerwca 2016 r. 

 

5. Opis terminów przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne w pkt 10.1.2 

„Terminy oferty” w brzmieniu: 

Planowane terminy subskrypcji Certyfikatów serii 001, 002, 003 i 004 są następujące: 

1) Zapisy na Certyfikaty serii 001 rozpoczną się w dniu 6 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 27 

listopada 2015 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 001 będą przyjmowane od 

dnia 6 listopada 2015 r. do dnia 27 listopada 2015 r. włącznie; 

2) Zapisy na Certyfikaty serii 002 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

stycznia 2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 002 będą przyjmowane od dnia 

6 stycznia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2016 r. włącznie; 

3) Zapisy na Certyfikaty serii 003 rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

kwietnia 2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 003 będą przyjmowane od 

dnia 7 kwietnia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r. włącznie; 

4) Zapisy na Certyfikaty serii 004 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

czerwca 2016 r. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 004 będą przyjmowane od dnia 7 

czerwca 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. 

 

otrzymuje nowe brzmienie: 

Planowane terminy subskrypcji Certyfikatów serii 001, 002, 003 i 004 są następujące: 

1) Zapisy na Certyfikaty serii 001 rozpoczną się w dniu 6 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 27 

listopada 2015 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 001 będą przyjmowane 

od dnia 6 listopada 2015 r. do dnia 27 listopada 2015 r. włącznie; 

2) Zapisy na Certyfikaty serii 002 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

stycznia 2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 002 będą przyjmowane od 

dnia 6 stycznia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2016 r. włącznie; 

3) Zapisy na Certyfikaty serii 003 rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2016 r. i będą trwać do dnia 29 

kwietnia 2016 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 003 będą przyjmowane 

od dnia 7 kwietnia 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. włącznie; 

4) Zapisy na Certyfikaty serii 004 rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2016 r. i będą trwać do dnia 27 

czerwca 2016 r. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii 004 będą przyjmowane od dnia 7 

czerwca 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. 

 

 


