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Temat raportu: wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu giełdowego

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 4 oie - data pierwsz. notow. pap. wart. na rynku giełdowym;

WIADOMOŚĆ

Z dniem 27 września 2021 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 
sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych 
wyemitowanych przez Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wprowadzono do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez 
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, oznaczone 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLOFOPR00019”:

     a) 100.000 (sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 1,     a) 100.000 (sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 1,

     b) 600.000 (sześćset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 6,     b) 600.000 (sześćset tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii 6,

     c) 31.348 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii 10,     c) 31.348 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii 10,

     d) 24.882 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) certyfikaty inwestycyjne serii 11.     d) 24.882 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) certyfikaty inwestycyjne serii 11.

Powyższe certyfikaty inwestycyjne notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „RENTIERFIZ”.

Pełna treść Uchwały Zarządu GPW Nr 917/2021 z dnia 22 września 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego 
raportu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2021-09-28 Paweł Homiński Prezes Zarządu

2021-09-28 Tomasz Gumkowski Wiceprezes Zarządu
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