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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. 2 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: 

1) Na stronie tytułowej zaktualizowano firmę i siedzibę Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 

oraz adres strony internetowej, zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu 
jednolitego Prospektu, 

2) W rozdziale I pkt 1 zaktualizowano imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za 

informacje zawarte w Prospekcie, 
3) W rozdziale I pkt 2 zaktualizowano nazwę i siedzibę Towarzystwa, 

4) W rozdziale I pkt 3 zaktualizowano Oświadczenie, że informacje zawarte w Prospekcie są 
prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie  

w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, 
5) W rozdziale II pkt 1 zaktualizowano firmę, kraj siedziby, siedzibę, adres Towarzystwa wraz z 

numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty 

elektronicznej 
6) W rozdziale II pkt 2 zaktualizowano datę zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

Towarzystwo, 
7) W rozdziale II pkt 3 zaktualizowano oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym 

Towarzystwo jest zarejestrowane, 

8) W rozdziale II pkt 4 zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym 
wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 

9) W rozdziale II pkt 5 zaktualizowano informacje o opłaceniu kapitału zakładowego 
Towarzystwa, 

10) W rozdziale II pkt 6 zaktualizowano firmę i siedzibę podmiotu dominującego wobec 
Towarzystwa oraz firmę lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy Towarzystwa, jeżeli 

akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy, 
11) W rozdziale II pkt od 7.1. do 7.3. – zaktualizowano imiona i nazwiska członków Zarządu 

Towarzystwa, ze wskazaniem funkcji pełnionych w Zarządzie, imiona i nazwiska członków 
Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego oraz imiona i nazwiska osób 

fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Subfunduszami Funduszu, 

12) W rozdziale II pkt od 8.1. do 8.2. zaktualizowano informacje o pełnionych przez osoby 
wymienione w pkt 7 funkcjach poza Towarzystwem,  

13) W rozdziale II pkt 9 zaktualizowano informacje dotyczące nazwy innych funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem Informacyjnym, 

14) W rozdziale III pkt 10 zaktualizowano nazwę adres strony internetowej, 
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15) W rozdziale V pkt 2.1. i 2.2. aktualizowano dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu  

i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa, 
16) W rozdziale V pkt 2.4. zaktualizowano informację o miejscach, gdzie można uzyskać 

informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa, 
17) W rozdziale V pkt 3. zaktualizowano dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło 

zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy lub ich częścią, 

18) W rozdziale V pkt 6 zaktualizowano firmę podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło 
prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, 

19) W rozdziale VI pkt 2 zaktualizowano wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony 
prospekt, roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, 

20) W rozdziale VI pkt 3 zaktualizowano wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe 

informacje o Funduszu i Subfunduszach, 
21) W rozdziale VII pkt 1 zaktualizowano wykaz definicji pojęć i objaśnienia skrótów użytych  

w treści Prospektu. 

 

 

 

 

 

 

 


