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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)

2022-03-21

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

2022-03-21

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)

07.03.2022 do 14.03.2022

dnie ze zdaniem Warunki
powyżej, redukcji
żądania wykupienia
Certyfikatów
podlegają proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczes tników będzie zaokrąglana w dół do p
realizacji żądań
wykupuInwestycyjnych
certyfikatów inwestycyjnych
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych

2022-04-04

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp.

nazwa podmiotu

miejscowość

Żądanie wykupu powinno być złożone przez
Szczegółowe dane
Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej dotyczące lokalizacji
rachunek papierów wartościowych lub rachunek placówek Sponsora
zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Emis ji dos tępne na
Uczestnika albo (jeżeli Uczestnik nie złożył
stronie
Dyspozycji Deponowania) u Sponsora Emisji, tj. www.noblesecurities.pl
Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

adres
Szczegółowe dane dotyczące
lokalizacji placówek Sponsora Emis ji
dostępne na stronie
www.noblesecurities.pl

Treść wiersza nr 8 (Warunki redukcji realizacji żądań wykupu c ertyfikatów inwestycyjnyc h):
Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia dec yzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkic h zgłoszonych żądań wykupu
podlegającyc h realizac ji w danym Dniu Wykupu, przy c zym decyzja, o której mowa powyżej może zostać podjęta
1) nie później niż w Dniu Wykupu;
2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegającyc h realizac ji w danym Dniu Wykupu wartość Aktywów
Płynnyc h spadłaby poniżej Kwoty Rezerwy. Wartość Aktywów Płynnyc h oraz Kwotę Rezerwy określa się na Dzień Wyc eny przypadając y
na Dzień Wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym;
3) pod warunkiem, że lic zba Certyfikatów podlegając ych wykupowi na podstawie wszystkich zgłoszonyc h żądań wykupu podlegającyc h
realizac ji w danym Dniu Wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukc ji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej lic zby
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realizac ji w danym Dniu Wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukc ji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej lic zby
wyemitowanych i niewykupionyc h do tego Dnia Wykupu Certyfikatów W przypadku, podjęc ia dec yzji o redukc ji zgodnie ze zdaniem
powyżej, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestyc yjnyc h podlegają proporcjonalnej redukcji, przy c zym lic zba Certyfikatów
wykupywanyc h od każdego z Uc zestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu.
Redukc ja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW . Jeżeli powstała w wyniku zastosowania
redukc ji, lic zba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegającyc h wykupowi będzie mniejsza od liczby równej wszystkim Certyfikatom
Inwestycyjnym przeznac zonym do wykupu, wówc zas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów Inwestycyjnych objęty poszczególnymi
zlec eniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat Inwestycyjny, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia
sytuac ji, w której lic zba Certyfikatów Inwestycyjnyc h przedstawionych do wykupu będzie równa lic zbie Certyfikatów Inwestyc yjnych
przeznac zonyc h do wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów Inwestycyjnyc h w sposób opisany w zdaniu
poprzednim, w szc zególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, wybór
pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.
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