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31 lipca 2015 r. 
 

 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmianę statutu 

ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

Poniższe zmiany wchodzą w życie w dniu ogłoszenia (z upływem tego dnia): 

1. W art. 4 ust. 23 otrzymuje brzmienie: „Tabela Opłat – tabela przedstawiająca wysokość opłat 

manipulacyjnych Funduszu, udostępniona na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl”. 

2. W art. 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie: ” Stawki opłaty za Zamianę ustalane są przez Towarzystwo w 

Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

3. W art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Skala i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej za zbywanie 

Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek 

Uczestnictwa ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie 

internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 

4. W art. 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Skala i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej za odkupywanie 

Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek 

Uczestnictwa ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie 

internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 

5. W art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Stawki opłaty za Konwersję ustalane są przez Towarzystwo w 

Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

6. W art. 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach określonych w powyższych ustępach, informacja o 

warunkach i zasadach obniżania lub znoszenia opłat będzie podana w Tabelach Opłat dostępnych na 

stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 

7. W art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Fundusz publikuje prospekt informacyjny oraz Kluczowe Informacje 

dla Inwestorów na stronach internetowych Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 

8. W art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Fundusz publikuje półroczne sprawozdania finansowe Funduszu 

oraz każdego z Subfunduszy na stronach internetowych Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 

9. W art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa niezwłocznie po ich ustaleniu 

udostępniane będą przez Fundusz na stronach internetowych Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 

10. W art. 34 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „O zamiarze połączenia Subfunduszy Towarzystwo ogłosi na 

stronach internetowych Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 
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11. W art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa związane z 

nowym Subfunduszem, rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie zmian Statutu w zakresie 

niezbędnym dla utworzenia tego Subfunduszu. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na 

Jednostki Uczestnictwa oraz miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w drodze 

ogłoszenia na stronie internetowej www.moneymakers.pl.”. 

12. W art. 35 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia nowego 

Subfunduszu, w tym informacje o szczegółowych zasadach prowadzenia zapisów na Jednostki 

Uczestnictwa nowego Subfunduszu, Towarzystwo ogłosi na stronach internetowych www.moneymakers.pl i 

zawrze w prospekcie informacyjnym Funduszu.”. 

13. W art. 36 ust. 7.3. otrzymuje brzmienie: „O rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie 

informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których 

pośrednictwem Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa. W związku z likwidacją Subfunduszu 

Towarzystwo, ogłoszeniem opublikowanym na stronie www.moneymakers.pl, wzywa wierzycieli, którzy 

posiadają wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłoszenia roszczeń w terminie 

wskazanym w tym ogłoszeniu.”. 

14. W art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu będzie 

niezwłocznie publikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza na stronach internetowych Towarzystwa 

www.moneymakers.pl.”. 

15. W art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo ogłosi o zmianie Statutu na stronach internetowych 

Towarzystwa www.moneymakers.pl.”. 

16. W art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Agresywny ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach 

Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we wszystkich 

punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

17. W art. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Zrównoważony ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w 

Tabelach opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

18. W art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Gotówkowy ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w 

Tabelach opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

19. W art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Papierów Dłużnych ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w 

Tabelach opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 
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20. W art. 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Nowa Energia ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w 

Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

21. W art. 101 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Zmiennej Alokacji ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w 

Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

22. W art. 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Biotechnologia i Ochrona Zdrowia ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i 

publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa 

www.moneymakers.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

23. W art. 121 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Infrastruktura i Transport ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i 

publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa 

www.moneymakers.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

24. W art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Stabilnych Spółek ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w 

Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

25. W art. 141 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Rynku Nieruchomości ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana 

w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

26. W art. 151 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Sektora Finansowego ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana 

w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

27. W art. 161 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Aktualna stawka wynagrodzenia za zarządzanie dla Subfunduszu 

ALIOR Konwergencji ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w 

Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.moneymakers.pl oraz we 

wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Money Makers SA zezwolenia na 

wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i 

zarządzania nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu 
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ich wobec osób trzecich i zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzaniu 

portfelami, w skład których wchodzą instrumenty finansowe (decyzja KNF nr DFI/II/4030/55/41/14/15/96-1/AG). 


