OGŁOSZENIE NR 1

W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI FUNDUSZU TRÓJKA
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Likwidator”), jako Likwidator
TRÓJKA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji
(zwanego dalej Funduszem), działając na mocy art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.
2020 poz. 95) (zwanej dalej Ustawą), niniejszym ogłasza o zmianie planowanej daty
zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 grudnia 2021 r.
Przyczyną braku możliwości zakończenia likwidacji w terminie, tj. w dniu 31 grudnia 2020 r.
jest niemożność zaspokojenia wierzycieli Funduszu w zakładanym terminie.
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie
po:
- zaspokojeniu wierzycieli Funduszu,
- umorzeniu certyfikatów związanych z likwidowanym Funduszem.
Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 31 grudnia 2021 r.
Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu będą dokonywane przez
Likwidatora proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych
Funduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot. Wysokość wypłat dla
uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Funduszu,
wskazane w danych uczestnika nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku
niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy
kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Funduszu.
Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu
sądowego.
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