
 1

ISIN: PLTRIPP99862 

 
  (TRIGONFIZ14) 

CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SERII 014 FUNDUSZU TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 

 
  
Cena emisyjna Certyfikatu serii 014 wynosi 139,21 ZŁ 
 
Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 10.000 i nie więcej niż 400.000 Certyfikatów 
Inwestycyjnych serii 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 
 

Harmonogram oferty  

 Zapisy na Certyfikaty serii 014 rozpoczną się w dniu 07 marca 2017 r. i będą 
trwać do dnia 27 marca 2017 r. włącznie. 

 

Zasady składania zapisów 

 Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu 
Maklerskim mBanku S.A. 

 
 Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat i nie więcej 

niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) Certyfikatów Oferowanych danej serii. W przypadku 
dokonania Zapisu na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów Zapis taki traktowany jest 
jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.   
 

 Oferta Certyfikatów jest Ofertą otwartą dla wszystkich Inwestorów. Do zapisywania  
się na Certyfikaty w ramach Oferty uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.         
 

 Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego Zapisu na Certyfikaty, przy czym każdy z 
Zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych Zapisem, 
 
 

 pokrycie zlecenia  nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz 
nierozliczonych transakcji sprzedaży.   

 
 Inwestor składający Zapis jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów nie 

później niż  w chwili składania Zapisu. 
 

 
 Zapis na Certyfikaty Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. 

 
 Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Obsługi 

Klienta.  
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 Czynności związane z dokonywaniem zapisów na akcje mogą być wykonywane przez 
pełnomocnika jednak posiadającego pełne umocowanie do rachunku. 
 

Osobami uprawnionymi do dokonywania zapisów na Oferowane Certyfikaty są osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (o ile mają 
zdolność prawną), zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 
r. – Prawo dewizowe. 

 
Przydział 
 
Przydział Certyfikatów Oferowanych zostanie dokonany w oparciu o ważnie złożone i opłacone 
zapisy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
Oferowane. 
 
 
Opłata za wydanie Certyfikatów  
 
Tabela 779 
Wielkość zapisu w szt. Opłata w % 

1 do 250 1,80% 

251 do 500 1,50% 

501 do 1000 1,25% 

1001 do 2 500 0,9% 

2 501 do 5 000 0,5% 

5001 do 10 000 0,3% 

> 10 000 0 % 

 
 


