Kraków, dnia 16 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE NR 1 O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI
FORUM XXVIII FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. działając na podstawie § 5 ust.
2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji
funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. nr 114 poz. 963 z późn. zm.) ogłasza
rozpoczęcie likwidacji FORUM XXVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zwanego
dalej „Funduszem”, będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów
niepublicznych.
Fundusz zostanie rozwiązany, po przeprowadzeniu likwidacji, z powodu podjęcia przez
Zgromadzenie Inwestorów uchwały o rozwiązaniu Funduszu.
Likwidacja Funduszu rozpoczęła się w dniu 2 listopada 2018 r., a przewidywaną datą
zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 16 stycznia 2019 r. Po zakończeniu likwidacji
Likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy
inwestycyjnych.
Likwidatorem Funduszu jest FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. z
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków.
Niniejszym wzywa się wierzycieli, niebędących uczestnikami Funduszu, do zgłaszania
Likwidatorowi udokumentowanych roszczeń w formie pisemnej w terminie jednego
miesiąca od daty dokonania ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, na
poniższy adres:
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
ul. Zabłocie 25/20
30-701 Kraków
Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od daty dokonania
ostatniego ogłoszenia, którego publikacja nastąpi 14 grudnia 2018 r., to jest do dnia 14
stycznia 2019 r., wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane w oparciu o dane znane
Likwidatorowi.
Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość
środków pieniężnych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia
nie wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość wypłat dla uczestników
Funduszu zostanie określona nie później niż 16 stycznia 2019 r.
Wypłaty kwoty świadczeń z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
zostaną dokonane w dniu 16 stycznia 2019 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników
Funduszu. W dniu 16 stycznia 2019 r. nastąpi umorzenie certyfikatów inwestycyjnych
Funduszu.
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem przewidzianym na mocy § 5 ust. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji
funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.).

