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Uchylenie uchwały o rozwiązaniu LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zawarcie umowy z 
Ipopema TFI S.A. oraz planowana emisja certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 30 
kwietnia 2019 roku, raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z 
dnia 31 grudnia 2018 roku, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym spółka LARQ Fund Management sp. z o.o. 
(„LARQ FM”) której Emitent jest jedynym wspólnikiem, zawarła z IPOPEMA Towarzystwem Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („IPOPEMA TFI”) umowę o współpracy. Przedmiotem tej umowy jest ustalenie zasad 
współpracy pomiędzy IPOPEMA TFI a LARQ FM w zakresie funkcjonowania LARQ Growth I Funduszu 
Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) oraz obejmowania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez 
Fundusz.

W powołanej powyżej umowie strony postanowiły w szczególności, że:
(i)   IPOPEMA TFI przejmie zarządzanie Funduszem od AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
(ii)  LARQ FM – działając jako uczestnik Funduszu – zagłosuje na zgromadzeniu inwestorów Funduszu za 
uchyleniem uchwały z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania Funduszu i otwarcia likwidacji Funduszu 
zmienionej następnie uchwałą z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz uchwałą z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Przejęcie zarządzania Funduszem przez IPOPEMA TFI planowane jest na dzień 18 czerwca 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że zgodnie z umową, o której mowa powyżej w dniu dzisiejszym 
zgromadzenie inwestorów Funduszu podjęło uchwałę o uchyleniu uchwały z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie 
rozwiązania Funduszu i otwarcia likwidacji Funduszu zmienionej następnie uchwałą z dnia 30 stycznia 2019 r. 
oraz uchwałą z dnia 29 kwietnia 2019 r. Oznacza to, że LARQ FM zrezygnował z przeprowadzenia likwidacji 
Funduszu.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że po przejęciu zarządzania Funduszem przez IPOPEMA TFI planowane jest 
podjęcie przez zgromadzenie inwestorów Funduszu uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
emisji nie więcej niż 125 000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które będą wydawane uczestnikom przed 
opłaceniem całości ich ceny emisyjnej.

Cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego zostanie ustalona na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na certyfikaty, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi. Do wydania certyfikatów uczestnikom wystarczające będzie dokonanie wpłat w kwocie 
1,00 PLN na certyfikat inwestycyjny. Pozostała część ceny emisyjnej będzie wpłacana w terminach wskazanych w 
uchwałach zgromadzenia inwestorów, nie później jednak niż w terminie 6 (sześciu) lat od daty emisji certyfikatów.

Propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, zostanie skierowana wyłącznie do LARQ 
FM. Zarząd Emitenta informuje, że LARQ FM zamierza objąć wszystkie certyfikaty inwestycyjne w zamian za wpłatę 
łącznej kwoty w wysokości maksymalnie 125 000,00 PLN nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 r..

Emitent zwraca uwagę, że nie można wykluczyć, że certyfikaty inwestycyjne nie zostaną opłacone w całości bądź w 
części wyższej niż kwota wpłacana przez LARQ FM w związku z ich objęciem.
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