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INFORMACJA O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

ZARZĄDZANEGO PRZEZ  

MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  

 

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r.  

w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z 2013 roku, 

poz. 673), Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje  

o dokonaniu następujących zmian danych objętych prospektem informacyjnym ALIOR SFIO 

(„Prospekt”): 

 

1. Na stronie tytułowej: 

 

1) zmieniono oznaczenie Subfunduszu „ALIOR Zmiennej Alokacji” na „ALIOR Multi 

Asset”; 

2) do poprzednich nazw obecnego Subfunduszu ALIOR Multi Asset dodano: „Alior 

Zmiennej Alokacji”; 

3) zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu. 

 

2. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie, tytuł pkt 5.1., w rozdziale III 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Zapisy tytułem wpłat do Funduszu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Multi 

Asset i Subfunduszu ALIOR Stabilnych Spółek – utworzenie Funduszu.”. 

 

3. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie, pkt 5.1., w rozdziale III otrzymuje 

brzmienie: 

 

„Zapisy tytułem wpłat do Funduszu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Multi 

Asset (działającego wówczas pod nazwą Alior Selektywny) i Subfunduszu ALIOR 

Stabilnych spółek przyjmowane były w terminie od dnia 16 lutego 2009 r. do dnia 22 

lutego 2009 r. włącznie.”. 

 

4. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie w tytule rozdziału III.6 dokonano 

zmiany nazwy subfunduszu z „Subfundusz ALIOR Zmiennej Alokacji” na „Subfundusz 

ALIOR Multi Asset”. 

 

5. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie, pkt 6.1.1., w rozdziale III.6  

otrzymuje brzmienie: 

„ 
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Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji 
ekonomicznej zarządzającego – instrumenty udziałowe lub Instrumenty Rynku 
Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe.  
Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności 
akcje mogą stanowić od 25 % do 75 % wartości Aktywów Subfunduszu, a Instrumenty 
Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe – od 25% do 75 % wartości 
Aktywów Subfunduszu. 
”. 

 

6. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie, pkt 6.1.2.1., w rozdziale III.6 

otrzymuje brzmienie: 

 

„6.1.2.1. Poza głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa poniżej, Subfundusz 

ALIOR Multi Asset podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w szczególności:”. 

 

7. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie, pkt 6.1.2.1.2., w rozdziale III.6 

kropkę zastępuje się przecinkiem. 

 

8. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie, pkt 6.1.2.1., w rozdziale III.6 

dodaje się nowy punkt 6.1.2.1.3. w brzmieniu: 

 

„6.1.2.1.3. zasadą dywersyfikacji lokat Subfunduszu.”. 

 

9. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie, pkt 6.4.3., w rozdziale III.6 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu, o której mowa w art. 25 Statutu wynosi 5%.  
Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu, o której mowa w art. 26 Statutu wynosi 1,5%.  
Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę lub Konwersję Jednostek 
Uczestnictwa Subfunduszu, o których mowa w art. 20 i art. 27 Statutu wynosi 1%.  
W ramach Produktu Specjalnego:  
- stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 28 Statutu, pobieranej w związku z 
dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osobę, 
która podpisała umowę o prowadzenie Produktu Specjalnego, w związku z którą 
następuje otwarcie Subrejestru, nie może przekroczyć w przypadku Subfunduszu ALIOR 
Multi Asset 5% środków wpłacanych przez Uczestnika Funduszu na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa Subfunduszu.  
- stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 28 Statutu, pobieranej w związku z 
zerwaniem umowy o prowadzenie Produktu Specjalnego i dokonaniem wypłaty z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie może przekroczyć w przypadku Subfunduszu 
ALIOR Multi Asset – 5% środków wypłacanych Uczestnikowi Funduszu.  
W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach 

Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek 

Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w 
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dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w 

Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa 

uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych jednostek uczestnictwa w Subfunduszu 

źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są jednostki uczestnictwa 

Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej Zamiany jednostek 

uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek 

Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty 

manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku 

ze zbyciem i wcześniejszymi Zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata 

Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest 

równa zeru bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek 

Uczestnictwa w Funduszu nie jest pobierana.”. 

 

10. W związku ze zmianą nazwy Subfunduszu „ALIOR Zmiennej Alokacji” na „ALIOR Multi 

Asset”, dokonano w Prospekcie zmiany przedstawianych graficznie danych w zakresie 

nazwy tego Subfunduszu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej nazwy: „ALIOR 

Zmiennej Alokacji” została wskazana nazwa „ALIOR Multi Asset”. 

 

11. W związku ze zmianą Statutu Funduszu, w Prospekcie w rozdziale VII załącznik 2, 

dokonano zmiany treści Statutu Funduszu, aktualizując zapisy Statutu, zgodnie z 

wykazem zmian przedstawionym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Funduszu z dnia 

2 września 2016 r.  

 

12. W związku z upływem z dniem 30 sierpnia 2016 roku terminu wejścia w życie niektórych 

zmian Statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 30 maja 2016 roku, dokonano w treści 

Prospektu zmian o charakterze redakcyjnym. 

 
13. W związku z dokonaniem wyżej wskazanych zmian w Prospekcie zaktualizowano spis 

treści co do numerów stron. 

 

 

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian wskazanych w punkcie 

określonym poniżej, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z upływem 2 

grudnia 2016 roku – pkt 5) i 8). W przypadku zmian o charakterze redakcyjnym (w szczególności zmian 

numeracji poszczególnych ustępów) bezpośrednio związanych z innymi zmianami, zmiany te wejdą w 

życie wraz ze zmianami, z którymi są bezpośrednio związane. 

 


