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WIADOMOŚĆ

Niniejszym informujemy, o otrzymaniu w dniu wczorajszym uchwały Nr 1259/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z którą postanowiono dopuścić do obrotu 

giełdowego na rynku podstawowym 104.763 (sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) certyfikaty 

inwestycyjne serii 005 QUERCUS Multistrategy FIZ. Uchwała weszła w życie w dniu powzięcia. 

Jednocześnie wskazujemy, że uchwałą Nr 1264/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 2 grudnia 2016 r. do obrotu giełdowego na 

rynku podstawowym 104.763 (sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) certyfikaty inwestycyjne serii 005 

QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 grudnia 2016 r. rejestracji tych certyfikatów i oznaczenia ich kodem 

„PLQMFIZ00016”. Uchwała weszła w życie w dniu powzięcia.

Podstawa prawna:
- § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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