
Ogłoszenie o zmianie statutu ALIOR SFIO z dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmianę statutu 

ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

Poniższa zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia: 

Art. 96 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Subfundusz będzie dokonywał doboru 

lokat stosując politykę zmiennej alokacji i lokując aktywa - zależnie od koniunktury w 

poszczególnych segmentach rynku finansowego - w instrumenty udziałowe, Instrumenty Rynku 

Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Subfundusz będzie inwestował swoje aktywa w 

różnego rodzaju instrumenty rynku finansowego dopuszczone Ustawą i Statutem, w tym - w 

przypadku braku istotnych przesłanek do ograniczania zaangażowania ekspozycji na rynku 

kapitałowym - w szczególności w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie, akcje spółek notowanych na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych 

w regionie Europy Środkowej i Wschodniej lub na innych zagranicznych rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska. W 

zależności od koniunktury na rynku kapitałowym, w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego 

związanego z rynkiem instrumentów udziałowych, Subfundusz będzie inwestował również w 

dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w szczególności emitowane przez 

spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W celu usprawnienia zarządzania portfelem 

inwestycyjnym, a także w celu zwiększenia efektywnej ekspozycji na najbardziej perspektywiczne 

w ocenie zarządzającego, segmenty rynku finansowego, Subfundusz będzie także zawierał umowy 

mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy 

akcje i instrumenty dłużne. Udział akcji w Aktywach Subfunduszu będzie uzależniony od oceny 

wybranych wskaźników koniunktury oraz makroekonomicznych takich jak: prognozowany 

poziom inflacji, stóp procentowych, saldo napływów środków do funduszy inwestycyjnych i 

emerytalnych, ceny podstawowych surowców naturalnych oraz ceny produktów spożywczych. 

Podkreślenia wymaga, iż udziałowe składniki lokat Subfunduszu cechują się potencjalnie dużą 

zmiennością notowań, co powoduje istotne ryzyko dla nabywców Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu.”. 


