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Komunikat Aktualizujący nr 6
z dnia 9 czerwca 2014 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006
funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
§1
W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005 oraz 006
funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2014 r. (dalej: „Prospekt”), zaktualizowanym
komunikatami aktualizującymi nr 1 - 5, wprowadza się następujące zmiany:
1. w pkt B2 Prospektu wyrazy:
„Kraków”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Warszawa.”;
2. w pkt B5 Prospektu wyrazy:
„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Krakowie, który posiada 33.087 (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji
Towarzystwa, stanowiących 97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do
wykonywania 97% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Krakowie, który posiada 35.587 (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji
Towarzystwa, stanowiących 97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do
wykonywania 97% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;
3. w pkt B6 Prospektu wyrazy:
„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Krakowie, który posiada 33.087 (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji
Towarzystwa, stanowiących 97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do
wykonywania 97% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Krakowie, który posiada 35.587 (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji
Towarzystwa, stanowiących 97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do
wykonywania 97% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;
4. w pkt B45 Prospektu wyrazy:
„Na dzień 8 maja 2014 r. całość Aktywów Funduszu stanowiły środki pieniężne.”
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;
5. w pkt B46 Prospektu wyrazy:
„Na Dzień Wyceny przypadający na 8 maja 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto [100] złotych.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
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„Na Dzień Wyceny przypadający na 6 czerwca 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu
na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto i 31/100 [100,31] złotych.”;
6. w pkt C1 Prospektu wyrazy:
„Certyfikaty Oferowane każdej emisji zgodnie z zamierzeniem Funduszu, będą rejestrowane
pod jednym kodem ISIN.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Certyfikaty Oferowane każdej emisji zgodnie z zamierzeniem Funduszu, będą rejestrowane
pod jednym kodem ISIN PLTPPFZ00018.”;
7. w pkt C3 Prospektu wyrazy:
„Fundusz wyemitował dotychczas sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 zostały w pełni
opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował certyfikatów inwestycyjnych,
które nie byłyby w pełni opłacone.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Fundusz wyemitował dotychczas sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 oraz czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
trzy [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 oraz
serii 002 zostały w pełni opłacone w czasie trwania subskrypcji. Fundusz nie emitował
certyfikatów inwestycyjnych, które nie byłyby w pełni opłacone.”;
8. w pkt C6 Prospektu wyrazy:
„Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia
Certyfikatów Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Zamiarem Funduszu jest aby Certyfikaty Oferowane zostały dopuszczone do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym GPW.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą
„TRIGONPP”.
Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia
Certyfikatów Oferowanych kolejnych serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW. Zamiarem Funduszu jest aby Certyfikaty Oferowane kolejnych serii zostały
dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.”;
9. w pkt 2.2.2.6. Prospektu wyrazy:
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„Fundusz dołoży starań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Oferowanych do
obrotu na GPW, a w razie niedopuszczenia do obrotu na GPW Fundusz złoży wniosek
o wprowadzenie Certyfikatów do alternatywnego systemu obrotu. Istnieje jednak ryzyko, że
Certyfikaty Oferowane nie zostaną wprowadzone do obrotu na GPW albo do alternatywnego
systemu obrotu, a w takim przypadku sprzedaż Certyfikatów będzie możliwa w sposób
niepubliczny.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą
„TRIGONPP”.
Fundusz dołoży starań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Oferowanych
kolejnych serii do obrotu na GPW, a w razie niedopuszczenia do obrotu na GPW Fundusz złoży
wniosek o wprowadzenie Certyfikatów kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.
Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty Oferowane kolejnych serii nie zostaną wprowadzone do
obrotu na GPW albo do alternatywnego systemu obrotu, a w takim przypadku sprzedaż
Certyfikatów kolejnych serii będzie możliwa w sposób niepubliczny”;
10. w pkt 2.2.2.7. Prospektu wyrazy:
„Zamiarem Funduszu jest doprowadzenie do dopuszczenia każdej następnej emisji
Certyfikatów do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.
Istnieje ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym,
wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami, zawieszenia obrotu Certyfikatami oraz
wykluczenia Certyfikatów z obrotu na rynku regulowanym.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą
„TRIGONPP”.
Zamiarem Funduszu jest doprowadzenie do dopuszczenia każdej następnej emisji
Certyfikatów do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.
Istnieje ryzyko wstrzymania wprowadzenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym,
wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami, zawieszenia obrotu Certyfikatami oraz
wykluczenia Certyfikatów z obrotu na rynku regulowanym.”;
11. w pkt 2.2.2.10. Prospektu wyrazy:
„Certyfikaty Inwestycyjne będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW albo o wprowadzenie do w alternatywnego systemu
obrotu (na zasadach określonych w Statucie oraz Prospekcie Emisyjnym).”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
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„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą
„TRIGONPP”.
Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW albo o wprowadzenie do w alternatywnego
systemu obrotu (na zasadach określonych w Statucie oraz Prospekcie Emisyjnym).”;
12. w pkt 3.1.1. Prospektu wyrazy:
„Adres:
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Numer telefonu:

+48 12 62 92 850

Numer fax:

+48 12 62 92 855”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Adres:
ul. Puławska 2, Bud. B, 02-566 Warszawa
Numer telefonu:

+48 22 33 01 111

Numer fax:

+48 22 33 01 137”;

13. w pkt 3.1.2. Prospektu wyrazy:
„Adres:
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Numer telefonu:

+48 12 62 92 850

Numer fax:

+48 12 62 92 855”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Adres:
ul. Puławska 2, Bud. B, 02-566 Warszawa
Numer telefonu:

+48 22 33 01 111

Numer fax:

+48 22 33 01 137”;

14. w pkt 5.2.1. Prospektu wyrazy:
„Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, jest
większościowym akcjonariuszem Towarzystwa (oraz jednocześnie podmiotem dominującym
względem Towarzystwa) i posiada 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) akcji serii A, 8.000 (osiem
tysięcy) akcji serii B, 2.434 (dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje serii C, 2.517 (dwa
tysiące pięćset siedemnaście) akcji serii D oraz 1.136 (jeden tysiąc sto trzydzieści sześć) akcji
serii E. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcji serii D oraz akcji serii E są akcjami
imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że posiadacz każdej akcji
Towarzystwa serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E ma prawo do dwóch głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Akcje Towarzystwa posiadane przez Trigon Dom
Maklerski S.A. dają prawo do 97,07% (dziewięćdziesiąt siedem i siedem setnych procent)
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.
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Pan Robert Chybowski jest akcjonariuszem mniejszościowym Towarzystwa, posiadającym
2,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa (dokładnie
2.000 głosów) oraz stanowiących 2,93% kapitału zakładowego Towarzystwa (z tytułu
posiadania 1.000 akcji serii A).”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, jest
większościowym akcjonariuszem Towarzystwa (oraz jednocześnie podmiotem dominującym
względem Towarzystwa) i posiada 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) akcji serii A, 8.000 (osiem
tysięcy) akcji serii B, 2.434 (dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje serii C, 2.517 (dwa
tysiące pięćset siedemnaście) akcji serii D, 1.136 (jeden tysiąc sto trzydzieści sześć) akcji serii E
oraz 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii F. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcji serii
D oraz akcji serii E są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że
posiadacz każdej akcji Towarzystwa serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E ma prawo do
dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Akcje Towarzystwa
posiadane przez Trigon Dom Maklerski S.A. dają prawo do 97,17% (dziewięćdziesiąt siedem
i siedemnaście setnych procent) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Towarzystwa.
Pan Robert Chybowski jest akcjonariuszem mniejszościowym Towarzystwa, posiadającym
2,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa (dokładnie
2.000 głosów) oraz stanowiących 2,73% kapitału zakładowego Towarzystwa (z tytułu
posiadania 1.000 akcji serii A).”;
15. w pkt 6.1.4. Prospektu wyrazy:
„Po utworzeniu Funduszu, następujące dane będą miały zastosowanie względem Funduszu:
Siedziba:

Kraków

Forma prawna:

publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty

Przepisy prawa na podstawie
których i zgodnie z którymi
działa Emitent:

Przepisy Ustawy

Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby statutowej:

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Numery telekomunikacyjne:

Telefon: +48 12 62 92 850 ; Telefax: +48 12 62 92 855”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Siedziba:
Warszawa
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Forma prawna:

publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty

Przepisy prawa na podstawie
których i zgodnie z którymi
działa Emitent:

Przepisy Ustawy

Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby statutowej:

ul. Puławska 2, Bud. B, 02-566 Warszawa

Numery telekomunikacyjne:

Telefon: +48 22 33 01 111; Telefax: +48 22 33 01 137”;

16. w pkt 6.1.5. Prospektu wyrazy:
„W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, która doszła do skutku w wyniku której dokonano
przydziału stu osiemnastu tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii
001. Łączna cena emisyjna przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 wyniosła
11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„W dniach od 25 marca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku miała miejsce emisja
Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, w wyniku której dokonano przydziału stu osiemnastu
tysięcy ośmiuset ośmiu [118.808] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 o łącznej wartości
emisyjnej 11.880.800 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych.
W dniach od 15 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku miała miejsce emisja Certyfikatów
Inwestycyjnych serii 002, w wyniku której dokonano przydziału czterystu jeden tysięcy
dziewięćset siedemdziesięciu trzech [401.973] Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 o łącznej
wartości emisyjnej 40.197.300 (czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
trzysta) złotych.
Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą
„TRIGONPP”;
17. w pkt 6.3.3.1. Prospektu wyrazy:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony i
nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;
18. w pkt 6.3.3.2. Prospektu wyrazy:
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„Nie dotyczy, na dzień zatwierdzania niniejszego prospektu Fundusz nie został utworzony.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;
19. w pkt 6.3.5. Prospektu wyrazy:
„Nie dotyczy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz nie został utworzony
i nie posiada jakichkolwiek aktywów.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za II kwartał 2014 r. w dniu 25 lipca 2014 r.”;
20. w pkt 6.3.6. Prospektu wyrazy:
„Na Dzień Wyceny przypadający na 8 maja 2014 roku Wartość Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny wynosiła sto [100] złotych.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
Dzień
Wyceny

WANC

2014-05-08

100,00

2014-05-30

100,31

2014-06-06

100,31

(PLN)

21. w pkt 6.5.1.1.1. Prospektu wyrazy:
„Miejscem pracy wszystkich członków Zarządu Towarzystwa ze stosunku pracy jest: Trigon
Dom Maklerski S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa oraz ze stosunku organizacyjnego jest:
Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.” zastępuje
się nową, następującą treścią:
„Miejscem pracy wszystkich członków Zarządu Towarzystwa ze stosunku pracy jest: Trigon
Dom Maklerski S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa oraz ze stosunku organizacyjnego jest:
Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.”;
22. w pkt 6.6.2. Prospektu wyrazy:
„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w
Krakowie, który posiada 33.087 (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji
Towarzystwa, stanowiących 97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do
wykonywania 97% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w
Krakowie, który posiada 35.587 (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji
Towarzystwa, stanowiących 97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do
wykonywania 97% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.”;
23. w pkt 12.1. Prospektu dotychczasową treść:
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„Zgodnie ze Statutem, Fundusz zawrze umowę z KDPW, której przedmiotem będzie
rejestracja w KDPW Certyfikatów Oferowanych. Rejestracja Certyfikatów Oferowanych będzie
wiązała się z oznaczeniem Certyfikatów Oferowanych kodem ISIN.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Uchwałą Nr 518/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30
maja 2014 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset
osiem [118.808] zostały zarejestrowane dnia 3 czerwca 2014 roku w KDPW i nadano im kod
PLTPPFZ00018.”;
24. w pkt 12.3. Prospektu dotychczasową treść:
„Certyfikaty Oferowane będą papierami wartościowymi na okaziciela i będą
zdematerializowane. Podmiotem prowadzącym rejestr Certyfikatów Oferowanych będzie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498
Warszawa, strona internetowa: www.kdpw.pl. Prawa ze zdematerializowanych papierów
wartościowych powstają z chwilą zaewidencjonowania ich w Rejestrze Sponsora Emisji lub
zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie
będącej posiadaczem tego rachunku papierów wartościowych albo z chwilą zapisania ich po
raz pierwszy na odpowiednim rachunku zbiorczym.
Emisja Certyfikatów Oferowanych jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia
Prospektu Emisyjnego. Certyfikaty Oferowane zostaną dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 są papierami wartościowymi na okaziciela i są
zdematerializowane. Uchwałą Nr 518/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. z dnia 30 maja 2014 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto
osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały zarejestrowane dnia 3 czerwca 2014
roku w KDPW i nadano im kod PLTPPFZ00018. Certyfikaty Oferowane kolejnych serii będą
papierami wartościowymi na okaziciela i będą zdematerializowane. Podmiotem prowadzącym
rejestr Certyfikatów Oferowanych będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, strona internetowa: www.kdpw.pl.
Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą
zaewidencjonowania ich w Rejestrze Sponsora Emisji lub zapisania ich po raz pierwszy na
rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku
papierów wartościowych albo z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na odpowiednim
rachunku zbiorczym.
Emisja Certyfikatów Oferowanych jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia
Prospektu Emisyjnego. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy
osiemset osiem [118.808] zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku
Nr 612/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset
osiem [118.808] zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku
Nr 666/2014. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 notowane są w systemie notowań ciągłych
pod skróconą nazwą „TRIGONPP”. Certyfikaty Oferowane kolejnych serii zostaną dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”;
25. w pkt 12.6. Prospektu dotychczasową treść:
„Statut Funduszu został nadany aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Rep. A Nr
19274/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą
Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, zmienionym aktem notarialnym z dnia 12
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września 2013 r. (Rep. A Nr 20177/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem,
asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w Warszawie, zmienionym aktem
notarialnym z dnia 23 grudnia 2013 r. (Rep. A Nr 27793/2013), sporządzonym przed
Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w
Warszawie, zmienionym aktem notarialnym z dnia 24 lutego 2014 r. (Rep. A Nr 4760/2014),
sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Renaty
Choromańskiej, notariusza w Warszawie, na którego brzmienie zgodę wyraziła Komisja
Nadzoru Finansowego w/w decyzją.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Statut Funduszu został nadany aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Rep. A Nr
19274/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą
Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie, zmienionym aktem notarialnym z dnia 12
września 2013 r. (Rep. A Nr 20177/2013), sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem,
asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w Warszawie, zmienionym aktem
notarialnym z dnia 23 grudnia 2013 r. (Rep. A Nr 27793/2013), sporządzonym przed
Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w
Warszawie, zmienionym aktem notarialnym z dnia 24 lutego 2014 r. (Rep. A Nr 4760/2014),
sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem notarialnym, zastępcą Renaty
Choromańskiej, notariusza w Warszawie, na którego brzmienie zgodę wyraziła Komisja
Nadzoru Finansowego w/w decyzją, a następnie zmienionym aktem notarialnym z dnia z dnia
8 maja 2014 r. (Rep. A Nr 9701/2014), sporządzonym przed Mateuszem Teperek, asesorem
notarialnym, zastępcą Iwony Bogusławskiej, notariusza w Warszawie oraz aktem notarialnym
z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. (Rep. A Nr 11616/2014), sporządzonym przed Mateuszem
Grzegorzem Gilerem, asesorem notarialnym, zastępcą Roberta Gilera, notariusza w
Warszawie.”;
26. w pkt 12.8. Prospektu dotychczasową treść:
„Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia
Certyfikatów Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW.
Zamiarem Funduszu jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym GPW. Obrót Certyfikatami Oferowanymi odbywał się będzie zgodnie z
regulacjami obowiązującymi w GPW. Certyfikaty Oferowane znajdujące się w obrocie na GPW
będą mogły być zbywane przez Uczestników po cenie rynkowej, ustalanej zgodnie z
regulacjami GPW, która może odbiegać od aktualnej wyceny Wartości Aktywów Netto
Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów
Oferowanych do obrotu na GPW, Fundusz niezwłocznie złoży wniosek o wprowadzenie
Certyfikatów Inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014. Fundusz
zobowiązuje się do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów
Oferowanych kolejnych serii do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW.
Zamiarem Funduszu jest wprowadzenie Certyfikatów kolejnych serii do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym GPW. Obrót Certyfikatami Oferowanymi odbywał się będzie zgodnie z
regulacjami obowiązującymi w GPW. Certyfikaty Oferowane znajdujące się w obrocie na GPW
będą mogły być zbywane przez Uczestników po cenie rynkowej, ustalanej zgodnie z
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regulacjami GPW, która może odbiegać od aktualnej wyceny Wartości Aktywów Netto
Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów
Oferowanych kolejnych serii do obrotu na GPW, Fundusz niezwłocznie złoży wniosek o
wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu
obrotu.”;
27. w pkt 13.5.1. Prospektu dotychczasową treść:
„Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Oferowanych Fundusz zawrze z KDPW
umowę, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów Oferowanych w KDPW.
Certyfikaty Oferowane, zgodnie z zamierzeniem Funduszu, będą rejestrowane pod jednym
kodem ISIN w odniesieniu do wszystkich serii Certyfikatów Oferowanych.
W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy
Inwestycyjnych, Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie przydzielonych Certyfikatów
Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Komisja może
przedłużyć ten termin o 7 dni na uzasadniony wniosek Funduszu.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Oferowanych Fundusz zawrze z KDPW
umowę, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów Oferowanych w KDPW.
Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 są papierami wartościowymi na okaziciela i są
zdematerializowane. Uchwałą Nr 518/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. z dnia 30 maja 2014 r. Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto
osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały zarejestrowane dnia 3 czerwca 2014
roku w KDPW i nadano im kod PLTPPFZ00018.
Certyfikaty Oferowane, zgodnie z zamierzeniem Funduszu, będą rejestrowane pod jednym
kodem ISIN w odniesieniu do wszystkich serii Certyfikatów Oferowanych.
Certyfikaty Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808]
zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 23 maja 2014 roku Nr 612/2014. Certyfikaty
Inwestycyjne serii 001 w liczbie sto osiemnaście tysięcy osiemset osiem [118.808] zostały
wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 5 czerwca 2014 roku Nr 666/2014.”;
28. w pkt 13.5.4. Prospektu dotychczasową treść:
„Żaden podmiot nie posiada wiążącego zobowiązania do działania jako pośrednik w obrocie
Certyfikatów Oferowanych na rynku wtórnym w celu zapewnienia płynności za pomocą
kwotowania ofert kupna i sprzedaży Certyfikatów Oferowanych.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Towarzystwo podpisało umowę ze spółką Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu
(adres: pl. Wolności 15, 60-967 Poznań), na podstawie której podmiot ten pełni funkcję
animatora Certyfikatów Oferowanych na rynku wtórnym.”;
29. w pkt 14.1. Prospektu dotychczasową treść:
„Informacja o kapitale zakładowym Towarzystwa znajduje się w pkt 5.3. Prospektu
Emisyjnego.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„Informacja o kapitale zakładowym Towarzystwa znajduje się w pkt 5.3. Prospektu
Emisyjnego, przy czym na dzień 9 czerwca 2014 roku, kapitał zakładowy wynosi
3.658.700,00.”;
30. w Załączniku nr 1 Prospektu – Statucie Trigon Polskie Perły FIZ w związku z ogłoszeniem
zmian art. 3 ust. 2 statutu Funduszu dotychczasową treść :
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„2.

Towarzystwo ma siedzibę w Krakowie, pod adresem: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:
„2. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 2/ Bud. B, 02-566
Warszawa.”;
31. w Załączniku nr 1 Prospektu – Statucie Trigon Polskie Perły FIZ w związku z ogłoszeniem
zmian art. 1 pkt 34 statutu Funduszu dotychczasową treść :
„34) Towarzystwie – rozumie się przez to Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie.”;
- zastępuje się nową, następującą treścią:
„34) Towarzystwie – rozumie się przez to Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie,”.
§2
Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
§3
Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
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