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2 kwietnia 2013 r. 
 

 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany prospektu informacyjnego 

Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

 

W dniu 2 kwietnia 2013 r. dokonano zmiany prospektu informacyjnego Alior SFIO oraz sporządzono jego tekst jednolity. 

W porównaniu z poprzednim tekstem jednolitym dokonano następujących zmian:  

1) W całym prospekcie: 

a. zmieniono nazwę Subfunduszu Alior Aktywnej Selekcji na Alior Zmiennej Alokacji; 

b. zastąpiono termin „Plan Systematycznego Oszczędzania” terminem „Produkt Specjalny”; 

c. usunięto informacje o Subfunduszach, które na dzień aktualizacji Prospektu nie zostały utworzone (za wyjątkiem 

statutu Funduszu); 

d. ujednolicono formatowanie, zmieniono numerację niektórych rozdziałów, a także dokonano szeregu zmian o 

charakterze redakcyjnym. 

2) Na stronie tytułowej zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu 

3) W rozdziale III: 

a. zmodyfikowano opis charakterystyki jednostek uczestnictwa; 

b. zmodyfikowano opis zapisów na jednostki uczestnictwa; 

c. zamieszczono opis i ogłoszenie o przeprowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Alior 

Papierów Dłużnych: 

„Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych przyjmowane są w dniach od 2 
kwietnia 2013 r. do dnia 9 kwietnia 2013 r. włącznie i trwają osiem dni. 
 
Portfel inwestycyjny Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych tworzony jest z wpłat do Funduszu.  
W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Papierów Dłużnych cena Jednostki będzie 
ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Jednostek objętych zapisami i będzie wynosić 100 złotych. 
Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zapisy mogą być dokonywane osobiście 
przez osoby wskazane powyżej albo przez pełnomocnika (postanowienia art. 11 Statutu stosuje się odpowiednio).  
Zapis na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu powinien wynosić nie mniej niż 200 (dwieście) złotych. 
Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo w jego 
siedzibie lub przez Dystrybutora, na formularzach, których wzór udostępni Towarzystwo lub Dystrybutor. 
Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zobowiązana jest dokonać wpłaty do Funduszu, na 
wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza, tytułem składanego zapisu. Wpłata może być dokonana 
wyłącznie przelewem.  
Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, do utworzenia Subfunduszu nie może być mniejsza niż 
100.000 zł. Jeżeli po upływie okresu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu łączna 
wysokość wpłat do Funduszu nie osiągnie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, Subfundusz nie zostanie 
utworzony. 
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Dodatkowe informacje dotyczące zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (w tym numery odpowiednich 

rachunków bankowych do dokonywania wpłat znajdują się na stronach internetowych www.ipopema.pl.” 

d. zmodyfikowano punkt 6; 

e. zaktualizowano opis szczegółowych informacji na temat obowiązków podatkowych Uczestników Funduszu; 

f. zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; 

g. wprowadzono rozdziały III.1 – III.13 oraz zaktualizowano ich treść.  

4) W rozdziale IV zmodyfikowano opis zasad i zakresu zawierania z depozytariuszem umów, których przedmiotem są 

lokat, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy; 

5) W rozdziale V dodano informacje o zarządzającym Subfunduszem Alior Papierów Dłużnych; 

6) W rozdziale VI zmodyfikowano opis innych informacji, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa jest niezbędne 

inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Subfundusze Funduszu; 

7) W rozdziale VII załącznik 1 zmodyfikowano niektóre definicje; 

8) W rozdziale VII załącznik 2 ujednolicono statut Funduszu. 

 


