
 

 

Ogłoszenie z dnia 2 marca 2022 roku 

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

z wydzielonymi subfunduszami 

w przedmiocie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfundusz Investor Rosja 

wydzielonego w ramach Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) 

Niniejszym informujemy, że z powodu braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części 

aktywów subfunduszu Investor Rosja z przyczyn niezależnych od Funduszu, w dniu wyceny aktywów 

subfunduszu Investor Rosja przypadającym 1 marca 2022 r., Towarzystwo, działając na podstawie Artykułu 24 

ust. 15 oraz ust. 16, oraz Artykułu 25 ust. 8 oraz ust. 9 Statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty podjęło decyzję o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa 

Subfunduszu z dniem wyceny przypadającym 1 marca 2022 r.  

Od dnia wyceny przypadającego 1 marca 2022 r. (tj. od dnia zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek 

uczestnictwa Subfunduszu Investor Rosja) do dnia wyceny przypadającego 14 marca 2022 r., nie będą 

realizowane zlecenia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja, a także 

zlecenia konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa zarówno z Subfunduszu Investor Rosja jak i do 

Subfunduszu Investor Rosja. 

Ponadto informujemy, że wszystkie zlecenia niezrealizowane na dzień niniejszego ogłoszenia, złożone i 

otrzymane przez Fundusz do dnia 27 lutego 2022 r. do godziny 23.59, zostaną zrealizowane według wyceny z 

dnia 28 lutego 2022 r. 

 W przypadku zleceń odkupienia, konwersji lub zamiany złożonych od dnia 28 lutego 2022 r. Informujemy iż 

zgodnie z punktem III.6.5 Prospektu ,Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa 

„Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje nie wcześniej niż w Dniu Wyceny następującym po dniu, w 

którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnika, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni po złożeniu zlecenia odkupienia”. W związku z faktem zawieszenia zbywania i 

odkupywania jednostek, zlecenia odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu 

Investor Rosja złożone od dnia 28 lutego 2022 r. będą mogły zostać zrealizowane w okresie 7 dni od dnia 

wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja. 

W przypadku dalszego braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu 

z przyczyn niezależnych od Funduszu, po uzyskaniu zgody Komisji nabywanie oraz odkupywanie jednostek 

uczestnictwa subfundusz Investor Rosja może zostać zawieszone na okres nieprzekraczający 2 miesięcy. 

O wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej 

www.investors.pl, wskazując dzień wznowienia. 


