
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r.

Pozycja 28

1)

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, 
2)

 

3)).

1)

2)

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.

3)

Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 28

a) oznaczenie subfunduszy – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 28

 

3)  wskazanie zasad ustalania ceny emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz w przypadku kolejnej emisji 

westycyjne.

finansowe.



Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 28

a)  praw z certyfikatów inwestycyjnych i terminu ich realizacji,

mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy,

o wykupie certyfikatów inwestycyjnych,

dów lub przychodów ze zbycia lokat.



Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 28

a)  oznaczenie subfunduszy – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,

a)  informacje o typach lokat oraz szacunkowym udziale poszczególnych typów lokat w portfelu inwestycyjnym emiten

–  walut,
–  instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,

 

–  depozytów,
–  jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych,

biorstw,

–  udzielania gwarancji,
–  emisji obligacji,



Dziennik Ustaw – 6 –  Poz. 28

netowej oraz adresem poczty elektronicznej,

a)  firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca zamieszkania,

 
dowej,



Dziennik Ustaw – 7 –  Poz. 28

netowej oraz adresem poczty elektronicznej,

 

 

4)  wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu i rachunku wyniku z operacji, przeliczonych na euro, ze wskaza

 
towe.

znaczenie dla planowanej emisji.

3)  definicje i skróty.



Dziennik Ustaw – 8 –  Poz. 28

o liczbie certyfikatów wykupionych przez fundusz.

4)

L. Kotecki

4)

ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1389).



Dziennik Ustaw – 9 –  Poz. 28

z dnia 29 grudnia 2011 r. (poz. 28)

WZÓR

inwestycyjne Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ponoszone 
przez emitenta emitenta

   

Razem    



Dziennik Ustaw – 10 –  Poz. 28

WZÓR

inwestycyjne Liczba Cena emisyjna
Szacunkowe koszty 
emisji ponoszone 

przez emitenta emitenta

manipulacyjne 
pobierane przy 

zapisach na 

inwestycyjne

1 2 3 4 6

Razem


