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Warszawa, dnia 27 maja 2017 r.  

 

INFORMACJA O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

ZARZĄDZANEGO PRZEZ  

MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  

 

Działając na podstawie § 22 ust. 1 oraz 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” albo „Prospekt Informacyjny”): 
 

1) na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego 

tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego; 

2) w punkcie 1. Rozdziału I Prospektu Informacyjnego wykreślono następującą treść: 

„Krzysztof Mędrala   Wiceprezes Zarządu Towarzystwa”; 

3) w punkcie 4 Rozdziału II Prospektu Informacyjnego zaktualizowano na dzień 31 grudnia 2016 

roku dane dotyczące kapitału własnego Towarzystwa; 

4) w punkcie 6. akapit 2 Rozdziału II Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

„Alior Bank S.A. posiada 4 630 942 akcje wyemitowane przez Towarzystwo, które reprezentują 

58,84% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz dają 58,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Towarzystwa”; 

5) w punkcie 7.1 Rozdziału II Prospektu Informacyjnego wykreślono następującą treść: 

„Krzysztof Mędrala   Wiceprezes Zarządu Towarzystwa”; 

6) punkt 7.3 Rozdziału II Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

„7.3 Imiona i nazwiska osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie 
Subfunduszami Funduszu 
Za zarządzanie Subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu odpowiadają: 

1) Kamil Czapnik, doradca inwestycyjny (licencja nr 389), 

2) Fryderyk Krawczyk, doradca inwestycyjny (licencja nr 537), 

3) Maciej Byszkiewicz, doradca inwestycyjny (licencja nr 367)”; 

 
7) w punkcie 8.1 Rozdziału II Prospektu Informacyjnego wykreślono następującą treść: 

„Krzysztof Mędrala – Wiceprezes Towarzystwa nie pełni poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby 

mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu”; 
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8) dodano nowy punkt 8.3 w Rozdziale II Prospektu Informacyjnego o następującym brzmieniu: 

„8.3. Osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Subfunduszami Funduszu 
 
Kamil Czapnik – nie pełni poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników 
Funduszu. 
 
Fryderyk Krawczyk - nie pełni poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla 
Uczestników Funduszu. 
 
Maciej Byszkiewicz - nie pełni poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla 
Uczestników Funduszu”; 
 

9) punkt 6.1.2. Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

„6.1.2. Rejestr i Subrejestr 
Nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wymaga posiadania Subrejestru w tym 

Subfunduszu. Fundusz otwiera dla Inwestora Subrejestr w danym Subfunduszu na podstawie: 

- zlecenia otwarcia Subrejestru, albo 

- zlecenia pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa i po dokonaniu prawidłowej wpłaty tytułem 

nabycia Jednostek Uczestnictwa, albo 

- zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa tego 

Subfunduszu. 

Wraz z otwarciem dla Inwestora pierwszego Subrejestru, Fundusz otwiera dla Inwestora Rejestr. 

Zlecenie otwarcia pierwszego Subrejestru stanowi oświadczenie o zawarciu umowy o uczestnictwo w 

Funduszu.  

Inwestor staje się Uczestnikiem po nabyciu Jednostek Uczestnictwa. Wpłata na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu powinna być dokonana w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia 

zlecenia otwarcia Subrejestru, chyba że dany Dystrybutor, za pośrednictwem którego zlecenie zostało 

złożone, wymaga dokonania wpłaty jednocześnie ze złożeniem zlecenia otwarcia Subrejestru. Zlecenie 

otwarcia Subrejestru wygasa, jeśli wpłata nie zostanie dokonana we wskazanym okresie. 

Inwestor lub Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Subrejestr w danym Subfunduszu. Inwestor 

lub Uczestnik może w każdym czasie złożyć zlecenie otwarcia kolejnego Subrejestru w danym 

Subfunduszu bezpośrednio w Funduszu lub za pośrednictwem Dystrybutora, o ile Dystrybutor ten 

dopuszcza taką możliwość.  

Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Fundusz o wszelkich zmianach uprzednio 

podanych danych, w tym informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz danych dotyczących 

rezydencji podatkowej. Zmiana danych stałych (dane osobowe, adres zameldowania, numer i seria 

dokumentu tożsamości, skutkuje wprowadzeniem jej w Rejestrze Uczestnika (we wszystkich 

Subrejestrach) również w przypadku wskazania przez Uczestnika w dyspozycji zmiany danych 

wyłącznie jednego Subrejestru”; 

 

10) w punkcie 6.2.2. akapit 4 Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące 
brzmienie: 
 

„Jeżeli zlecenie odkupienia opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek 

Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze Uczestnika w Subfunduszu lub na kwotę brutto wyższą niż 

wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w Subrejestrze Uczestnika w Subfunduszu lub gdy w 
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wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ich wartość w Subrejestrze 

spadłaby poniżej 500 złotych, a w przypadku Subfunduszu ALIOR Pieniężny poniżej 100 zł, odkupieniu 

podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w danym Subrejestrze. Powyższe nie ma 

zastosowania do zlecenia odkupienia zawierającego żądanie wypłaty zaliczkowej”; 

11) punkt 6.6.1. Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„6.6.1. Świadczenie z tytułu nieterminowej realizacji zleceń 

W przypadku realizacji zlecenia w terminie późniejszym niż wskazany w Statucie Funduszu albo 

niezrealizowania zlecenia Uczestnik, który poniósł szkodę w związku z opóźnioną realizacja lub 

niezrealizowaniem zlecenia może żądać od Towarzystwa świadczenia: 

- w przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa - będącego iloczynem różnicy ilości 

nabytych Jednostek Uczestnictwa według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa z dnia realizacji i ilości Jednostek Uczestnictwa, jaka zostałaby nabyta za dokonaną 

wpłatę, gdyby zlecenie zostało zrealizowane w ostatnim możliwym terminie wskazanym w 

Prospekcie i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w 

tym dniu, o ile iloczyn ten jest liczbą dodatnią. 

- w przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa – będącego iloczynem różnicy Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego dnia, w którym zgodnie ze 

Statutem zlecenie winno zostać zrealizowane i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa z tego dnia i liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa, o ile iloczyn ten jest liczbą 

dodatnią. 

Warunkiem spełnienia świadczenia jest brak winy Uczestnika w opóźnieniu realizacji jednego ze 

zleceń, o których mowa powyżej, niedochowanie należytej staranności przez Towarzystwo lub 

podmiot, za który Towarzystwo ponosi odpowiedzialność oraz wniosek Uczestnika oraz przekazanie 

przez Uczestnika Towarzystwu danych niezbędnych do realizacji przez Towarzystwo obowiązków 

wynikających z prawa podatkowego i prawa o przeciwdziałania praniu pieniędzy”; 

12) punkt 7. Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 
„7.  Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub 

odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. 

7.1. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na dwa 
tygodnie, jeżeli:  

7.1.1. w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Subfundusz Jednostek 
Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę 
przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, lub  

7.1.2. nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn 
niezależnych od Funduszu. 

7.2. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Statutu Alior SFIO, za zgodą i na warunkach 
określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego:  

7.2.1. odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na okres 
nie przekraczający dwóch miesięcy,  

7.2.2. Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu w ratach w okresie 
nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy 
dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu.  

7.3. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, jeżeli Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy 500.000.000 (pięćset milionów) złotych. 
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7.4. W przypadku podjęcia przez Fundusz decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa 
związanych z danym Subfunduszem w przypadku, o którym mowa w art 23 ust. 4 Statutu 
Alior SFIO, Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z takim 
Subfunduszem: 

7.4.1. najpóźniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa, lub 
7.4.2. w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadnie poniżej 400.000.000 

(czterystu milionów) złotych. 
7.5. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem 

na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów 
Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. 

7.6. W przypadku, o którym mowa w art 23 ust. 6 Statutu Alior SFIO, za zgodą i na warunkach 
określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na 
okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.  

7.7. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się oddzielnie do każdego z Subfunduszy”; 
 

13) punkt 9.2.2. akapit pierwszy Rozdziału III Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące 
brzmienie: 

 

„Zgodnie z art. 1, art. 18 w związku z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Uczestnicy Funduszu będący podmiotami, do których zastosowanie ma Ustawa o podatku 

dochodowym od osób prawnych, w szczególności osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, 

spółki komandytowo akcyjnych oraz część jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej, podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych w przypadku uzyskania 

dochodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. Na dzień sporządzenia Prospektu stawka 

podatku wynosi co do zasady 19% podstawy opodatkowania”; 

 

14) w punkcie 11.8. Rozdziału III Prospektu Informacyjnego zostało zamieszczone zaktualizowane 

Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z dnia 27 maja 
2017 roku. 

 
15) punkt 1.1.1. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„1.1.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji 
charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa 
Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy 
Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą instrumenty udziałowe.  

Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity 

depozytowe będą stanowić od 70 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100 % wartości 

Aktywów Subfunduszu, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. 

takie których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok – od 0% do 30 % wartości Aktywów 

Subfunduszu, a jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą będą 

stanowić do 10% wartości aktywów Subfunduszu”; 

 

16) punkt 1.2.1.9 Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„1.2.1.9. Ryzyko wynikające ze strategii zarządzania i szczególnych strategii 

inwestycyjnych  
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Wyżej wymienione czynniki ryzyka inwestycyjnego, związane z przyjętą polityką inwestycyjną 

Subfunduszu, należy rozpatrywać w powiązaniu z realizowaną strategią zarządzania Subfunduszem, w 

tym ze szczególnymi strategiami inwestycyjnymi. Realizowana przez Zarządzającego strategia 

zarządzania Subfunduszem może wpływać na wielkość poszczególnych ryzyk. W szczególności dotyczy 

to takich aspektów strategii inwestycyjnej jak: stosowane specyficzne kryteria doboru poszczególnych 

składników lokat, stopień dywersyfikacji portfela lokat, stopień koncentracji portfela na 

poszczególnych składnikach lokat, stopień koncentracji lokat na poszczególnych sektorach 

geograficznych lub branżowych, czy poziom podejmowanej ekspozycji na poszczególne czynniki ryzyka 

inwestycyjnego. Powyższe czynniki mogą w ramach realizowanej strategii zarządzania podlegać 

modyfikacji w reakcji na zachodzące zmiany uwarunkowań rynkowych. 

 

Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada 

koncentrację działalności inwestycyjnej na akcjach i innych instrumentach udziałowych. Ze względu na 

minimalny udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu, określony w Statucie na 

poziomie 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

może charakteryzować się bardzo dużą zmiennością. W szczególności dotyczy to okresów 

gwałtownego pogorszenia koniunktury na rynkach akcji. 

Szczególne znaczenie dla ryzyka związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu ma ryzyko trafności 

decyzji inwestycyjnych dotyczących doboru poszczególnych składników lokat. Subfundusz Alior 

Agresywny będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów 

Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. W ramach realizowanej strategii zarządzania, 

Subfundusz Alior Agresywny będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost 

wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę 

kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Z tego względu, stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa Subfunduszu może wykazywać silną wrażliwość na zmiany cen poszczególnych 

składników lokat dokonanych w ramach strategii zarządzania. W szczególności istnieje ryzyko 

ograniczonej korelacji zmian wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ze zmianami wartości 

głównych indeksów giełdowych”; 

 

17) w punkcie 1.4.2. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za 
rok 2016. 

 
18) punkt 1.4.3. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„1.4.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika 

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 zerwaniem 

umowy o prowadzenie Produktu Specjalnego i dokonaniem wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek 
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Uczestnictwa, nie może przekroczyć w przypadku Subfunduszu ALIOR Agresywny – 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 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”; 

19) w punkcie 1.5.1. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów 
netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2016. 

 
20) w punkcie 1.5.2. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące 

wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior 
Agresywny za ostatnie 3 i 5 lat.  

 

21) w punkcie 1.5.4. Rozdziału III.1 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano informację o 
średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca za ostatnie 3 i 5 lat. 

 
22) punkt 4.1.1. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„4.1.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji 

charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa 

Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku 

pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy 

„Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą skarbowe papiery dłużne. Subfundusz może 

inwestować także w instrumenty dające eskpozycję na korporacyjne papiery dłużne. 

Subfundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat: 

- Instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, 

Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w 

tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) – 

nie mniej niż 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,   

- dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa – do 70% wartości Aktywów 

Subfunduszu, 

- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa – 

do 50% wartości aktywów Subfunduszu, 

- dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty 

inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz innych 

instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które lokują co najmniej 60% swoich 
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aktywów w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 60% 

wartości Aktywów Netto Subfunduszu”; 

23) punkt 4.1.4. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„4.1.4 Jeżeli Subfundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych 
papierów wartościowych – wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz 
stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz 
Nie dotyczy. Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu”; 
 

24) punkt 4.1.7. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„4.1.7. Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Nie dotyczy. Nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu”; 

 

25) w punkcie 4.4.2. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za 

rok 2016. 

 
26) punkt 4.4.3. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„4.4.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika 

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której 

mowa w art. 25 Statutu wynosi 2%.  

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o 

której mowa w art. 26 Statutu wynosi 0,5%.  

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 Produktów Specjalnych:  

- 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 Papierów Dłużnych – 2% 

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

Uczestnictwa w Funduszu nie jest pobierana”; 

27) w punkcie 4.5.1. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów 
netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2016. 

 

28) w punkcie 4.5.2. Rozdziału III.4 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące 
wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior 

Papierów Dłużnych za ostatnie 3 lata. 
 

29) punkt 6.1.1. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„6.1.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji 

charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa 

Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku 

pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy 

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 

zarządzającego – instrumenty udziałowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery 

wartościowe oraz jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 

inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 

za granicą bądź jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.  

Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje mogą 

stanowić od 15 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 85 % wartości Aktywów Subfunduszu, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego,dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

do 85 % wartości Aktywów Subfunduszu, a jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania 

mające siedzibę za granicą – do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu”; 

 

30) punkt 6.2.1.9 Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

,,6.2.1.9. Ryzyko wynikające ze strategii zarządzania i szczególnych strategii 

inwestycyjnych  

Wyżej wymienione czynniki ryzyka inwestycyjnego, związane z przyjętą polityką inwestycyjną 

Subfunduszu, należy rozpatrywać w powiązaniu z realizowaną strategią zarządzania Subfunduszem, w 

tym ze szczególnymi strategiami inwestycyjnymi. Realizowana przez Zarządzającego strategia 

zarządzania Subfunduszem może wpływać na wielkość poszczególnych ryzyk. W szczególności dotyczy 

to takich aspektów strategii inwestycyjnej jak: stosowane specyficzne kryteria doboru poszczególnych 

składników lokat, stopień dywersyfikacji portfela lokat, stopień koncentracji portfela na 

poszczególnych składnikach lokat, stopień koncentracji lokat na poszczególnych sektorach 

geograficznych lub branżowych, czy poziom podejmowanej ekspozycji na poszczególne czynniki ryzyka 

inwestycyjnego. Powyższe czynniki mogą w ramach realizowanej strategii zarządzania podlegać 

modyfikacji w reakcji na zachodzące zmiany uwarunkowań rynkowych. 

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy akcje i instrumenty 

dłużne. Z tego względu stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może 
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cechować się zmiennym i nieprzewidywalnym poziomem korelacji ze zmianami koniunktury na rynku 

akcji oraz ze zmianami głównych indeksów giełdowych. W szczególności, w przypadku utrzymywania 

przez Zarządzającego wysokiego poziomu zaangażowania w akcje, stopa zwrotu z inwestycji w 

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może cechować się zmiennością zbliżoną do funduszy akcyjnych. 

W sytuacji utrzymywania przez Zarządzającego niskiego poziomu zaangażowania w akcje, 

wynikającego z braku atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa Subfunduszu może cechować się bardzo niską wrażliwością na zmiany głównych 

indeksów giełdowych. Może to dotyczyć w szczególności okresów silnych zwyżek notowań, nie 

znajdujących w ocenie Zarządzającego uzasadnienia w sytuacji fundamentalnej. 

Ze względu na realizowaną politykę inwestycyjną, szczególne znaczenie dla ryzyka związanego z 

inwestycją w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ma ryzyko trafności decyzji inwestycyjnych 

dotyczących doboru poszczególnych składników lokat. W szczególności nietrafne decyzje inwestycyjne 

mogą obniżyć stopę zwrotu z portfela Subfunduszu a nawet uniemożliwić wygenerowanie w pewnych 

okresach dodatniej stopy zwrotu w ujęciu nominalnym. 

Statut Subfunduszu zezwala na dokonywanie lokat w aktywa zagraniczne na poziomie do 85% 

wartości Aktywów Subfunduszu oraz w aktywa denominowane w walutach obcych na poziomie do 

85% wartości Aktywów Subfunduszu. Z tego względu stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa Subfunduszu może wykazywać silną wrażliwość na zmiany koniunktury na rynkach 

zagranicznych na których dokonywane będą lokaty Subfunduszu oraz na zmiany wartości walut 

obcych w których dokonywane będą lokaty Subfunduszu. W szczególności może to powodować 

ograniczoną korelację zmian wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ze zmianami wartości 

głównych indeksów giełdowych”; 

 
31) w punkcie 6.4.2. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za 

rok 2016. 

 
32) punkt 6.4.3. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„6.4.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika 

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 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 dniu Zamiany stawką opłaty 

manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą 

manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych 
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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”; 

33) w punkcie 6.5.1. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów 
netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2016. 

 

34) w punkcie 6.5.2. Rozdziału III.6 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące 
wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior Multi 

Asset za ostatnie 3 i 5 lat. 
 

35) punkt 9.1.1. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 
„9.1.1.Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji 

charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa 

Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku 

pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy 

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego 

obrotu.  

Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje oraz kwity 

depozytowe mogą stanowić od 70 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100 % wartości 

Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, 

tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą 

stanowić będą do 10% wartości aktywów Subfunduszu, a Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz 

krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. takie których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż 

rok – od 0% do 30 % wartości Aktywów Subfunduszu”; 

 

36) punkt 9.2.1.9. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„9.2.1.9. Ryzyko wynikające ze strategii zarządzania i szczególnych strategii 

inwestycyjnych 

Wyżej wymienione czynniki ryzyka inwestycyjnego, związane z przyjętą polityką inwestycyjną 

Subfunduszu, należy rozpatrywać w powiązaniu z realizowaną strategią zarządzania Subfunduszem, w 

tym ze szczególnymi strategiami inwestycyjnymi. Realizowana przez Zarządzającego strategia 

zarządzania Subfunduszem może wpływać na wielkość poszczególnych ryzyk. W szczególności dotyczy 

to takich aspektów strategii inwestycyjnej jak: stosowane specyficzne kryteria doboru poszczególnych 

składników lokat, stopień dywersyfikacji portfela lokat, stopień koncentracji portfela na 

poszczególnych składnikach lokat, stopień koncentracji lokat na poszczególnych sektorach 

geograficznych lub branżowych, czy poziom podejmowanej ekspozycji na poszczególne czynniki ryzyka 

inwestycyjnego. Powyższe czynniki mogą w ramach realizowanej strategii zarządzania podlegać 

modyfikacji w reakcji na zachodzące zmiany uwarunkowań rynkowych. 
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Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada 

koncentrację działalności inwestycyjnej na akcjach i innych instrumentach udziałowych. Ze względu na 

minimalny udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu, określony w Statucie na 

poziomie 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

może charakteryzować się bardzo dużą zmiennością. W szczególności dotyczy to okresów 

gwałtownego pogorszenia koniunktury na rynkach akcji. 

Szczególne znaczenie dla ryzyka związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu ma ryzyko trafności 

decyzji inwestycyjnych dotyczących doboru poszczególnych składników lokat. Subfundusz będzie 

dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów Subfunduszu w długim 

horyzoncie inwestycyjnym. W ramach realizowanej strategii zarządzania, Subfundusz będzie 

inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego 

Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub 

technicznej. Z tego względu, stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może 

wykazywać silną wrażliwość na zmiany cen poszczególnych składników lokat dokonanych w ramach 

strategii zarządzania. W szczególności istnieje ryzyko ograniczonej korelacji zmian wartości Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu ze zmianami wartości głównych indeksów giełdowych. 

Statut Subfunduszu zezwala na dokonywanie lokat w aktywa zagraniczne na poziomie do 100% 

wartości Aktywów Subfunduszu oraz w aktywa denominowane w walutach obcych na poziomie do 

100% wartości Aktywów Subfunduszu. Z tego względu stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa Subfunduszu może wykazywać silną wrażliwość na zmiany koniunktury na rynkach 

zagranicznych, na których dokonywane będą lokaty Subfunduszu oraz na zmiany wartości walut 

obcych, w których dokonywane będą lokaty Subfunduszu. W szczególności może to powodować 

ograniczoną korelację zmian wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ze zmianami wartości 

głównych indeksów giełdowych”; 

37) w punkcie 9.4.2. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wskaźnik WKC za 
rok 2016. 

 
38) punkt 9.4.3. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„9.4.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika 

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której 

mowa w 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 zerwaniem 

umowy o prowadzenie Produktu Specjalnego i dokonaniem wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa, nie może przekroczyć w przypadku Subfunduszu ALIOR Stabilnych Spółek – 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 dniu Zamiany stawką opłaty 
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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”; 

 

39) w punkcie 9.5.1. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów 

netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2016. 

 
40) w punkcie 9.5.2. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano dane dotyczące 

wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior 
Stabilnych Spółek za ostatnie 3 i 5 lat. 

 

41) w punkcie 9.5.4. Rozdziału III.9 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano informację o 
średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca 

za ostatnie 3 i 5 lat. 
 

42) punkt 11.1.1. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 
„11.1.1.Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji 

charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa 

Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku 

pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy 

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej 

zarządzającego – nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe emitowane 

lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, tytuły uczestnictwa emitowane przez 

fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 

mające siedzibę za granicą.  

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz 

instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, 

Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w 

tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) 

mogą stanowić od 60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% wartości Aktywów 

Subfunduszu”; 

 
43) punkt 11.4.3. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„11.4.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika 

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której 

mowa w art. 25 Statutu, wynosi 5%.  
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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 zerwaniem 

umowy o prowadzenie Produktu Specjalnego i dokonaniem wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa, nie może przekroczyć w przypadku Subfunduszu ALIOR Pieniężny – 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 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. 

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której 

mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%”; 

 

44) w punkcie 11.5.1. Rozdziału III.11 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów 
netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2016 wraz z dodaniem wykresu słupkowego. 

 

45) punkt 12.4.2. Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 
„12.4.2.Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) wraz z 

informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z 

działalnością inwestycyjną Funduszu na rzecz Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu za dany rok, a także wskazanie kategorii kosztów Subfunduszu nie 

włączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych 

Nie dotyczy. Subfundusz został utworzony z dniem 4 sierpnia 2016 roku. Współczynnik Kosztów 

Całkowitych oraz pozostałe informacje z nim związane zostaną zamieszczone po zakończeniu pełnego 

roku obrotowego funkcjonowania Subfunduszu”. 

 

46) punkt 12.4.3. Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„11.4.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika 

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której 

mowa w art. 25 Statutu wynosi 5%.  
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Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o 

której mowa w art. 26 Statutu wynosi 1,5%.  

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o 

której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.  

W ramach Produktu Specjalnego:  

- 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 Obligacji Światowych – 5% 

środków wypłacanych Uczestnikowi Funduszu 

Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której 

mowa w art. 20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej,  wynosi 1%.  

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 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”; 

 

47) w punkcie 12.5.1. Rozdziału III.12 Prospektu Informacyjnego zaktualizowano wartość aktywów 

netto Subfunduszu na koniec roku obrotowego 2016 wraz z dodaniem wykresu słupkowego. 
 

48) punkt 2.1.2. Rozdziału V. Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 
 

„2.1.2. Zakres świadczonych usług 
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna świadczy usługi w zakresie: 
- Przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru, w tym Deklaracji przystąpienia do Produktu Specjalnego, 
- Przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa, 
- Przyjmowanie od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w 
Funduszu (w szczególności udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie, odwołanie blokady, 
zmiana danych), 
- Pośrednictwo w zawieraniu z Funduszem umów przewidzianych Statutem Funduszu”; 

49) punkt 2.2.2. Rozdziału V. Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 
„2.2.2. Zakres świadczonych usług 

Alior Bank Spółka Akcyjna świadczy usługi w zakresie: 

- Przyjmowanie zleceń otwarcia rejestru, w tym Deklaracji przystąpienia do Produktu Specjalnego, 

- Przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa, 
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- Przyjmowanie od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w 

Funduszu (w szczególności udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie, odwołanie blokady, 

zmiana danych), 

- Pośrednictwo w zawieraniu z Funduszem umów przewidzianych Statutem Funduszu”; 

 

50) punkt 2.3.2. Rozdziału V. Prospektu Informacyjnego otrzymał następujące brzmienie: 

 

„2.3.2. Zakres świadczonych usług 

ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi za 

pośrednictwem telefonicznej obsługi zleceń (w tym IVR) dla osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w zakresie: 

- Przyjmowanie zleceń odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa, 

- Przyjmowanie od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w 

Funduszu szczegółowo wskazanym w regulaminie świadczenia usług”; 

 

 

51) aktualizuje się tekst jednolity statutu ALIOR SFIO stanowiący Załącznik 2 do Prospektu 
Informacyjnego; 

 
 

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 


