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Warszawa, 4 stycznia 2018 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU 

Acer Aggressive FIZ 
 

 

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty. 

 
I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

1. W § 25 ust. 4 statutu Acer Aggressive FIZ dotychczasowy pkt 10 oznacza się jako pkt 11 

i dodaje się nowy pkt 10 w brzmieniu:  

„10) nie mniej niż 5 000 i nie więcej niż 666 169 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010,”. 

 

2. W § 25 ust. 4 statutu Acer Aggressive FIZ w nowym pkt 11 liczbę „10 000” zamienia się na 

liczbę „5 000”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. W § 25 ust. 5 statutu Acer Aggressive FIZ dotychczasowy pkt 10 oznacza się jako pkt 11 

i  dodaje się nowy pkt 10 w brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------  

„10) nie mniejsza niż 1 103 700,00 zł i nie większa niż 147 050 145,06 zł – w przypadku 

Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010,”. -----------------------------------------------------------------  

 

4. W § 25 ust. 5 statutu Acer Aggressive FIZ w nowym pkt 11 liczbę „10 000” zamienia się na 

liczbę „5 000”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5. W § 25 ust. 6 statutu Acer Aggressive FIZ dotychczasowy pkt 10 otrzymuje następujące 

brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„ 10) nie mniej i nie więcej Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii niż wielkości wskazane 

w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że zapis nie może opiewać na więcej Certyfikatów 

Inwestycyjnych niż liczba zaoferowana w imiennej ofercie, o której mowa w § 26. Osoby 

fizyczne mogą nabywać Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na 

Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro 

ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

w dniu dokonywania zapisu. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mogą nabywać Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo 

zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość 50 000 

złotych.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 


