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2 kwietnia 2013 r. 
 

 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu 

Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 

1) w całym statucie występujące w różnych formach gramatycznych wyrazy „Aktywnej Selekcji” zastępuje się wyrazami 

„Zmiennej Alokacji” w odpowiedniej formie gramatycznej; 

2) w całym statucie występujące w różnych formach gramatycznych wyrazy „Plan Systematycznego Oszczędzania” 

zastępuje się wyrazami „Produkt Specjalny” w odpowiedniej formie gramatycznej; 

3) w art. 1 skreśla się ust. 6; 

4) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Depozytariusz i Towarzystwo działają niezależnie i w interesie Uczestników 

Funduszu.”; 

5) w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Agent Transferowy – ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, prowadzący na podstawie umowy z Funduszem lub Towarzystwem Rejestr Uczestników 

Funduszu i Subrejestry oraz wykonujący inne czynności na rzecz Funduszu,”; 

6) w art. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a. Aktywa Netto Funduszu – wartość Aktywów Funduszu 

pomniejszona o jego zobowiązania,”; 

7) w art. 4 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: „2b. Aktywa Netto Subfunduszu – wartość Aktywów Subfunduszu 

pomniejszona o jego zobowiązania,”; 

8) w art. 4 skreśla się pkt 4, 8, 21, 28, 29 oraz 30; 

9) w art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Depozytariusz – BRE Bank Spółka Akcyjna prowadząca rejestr Aktywów 

Funduszu, w tym subrejestry Aktywów Subfunduszy oraz wykonująca inne czynności określone w Prospekcie, Statucie 

i Ustawie,”; 

10) w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6. Dystrybutor – podmiot uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu 

Jednostek Uczestnictwa, umocowany na podstawie umowy z Funduszem lub Towarzystwem do występowania i 

składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa,”;  

11) w art. 4 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a. IKE – Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone na podstawie 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr 116 poz. 1205 ze zm.),”; 

12) w art. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11. Instrumenty Rynku Pieniężnego – papiery wartościowe lub prawa majątkowe 

inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:  

11.1 o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub  
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11.2 które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach 

nie dłuższych niż 397 dni, lub 

11.3 których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów 

finansowych, o których mowa w pkt 11.1 i 11.2 

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach 

rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje 

utraty przez ten papier lub prawo statusu Instrumentu Rynku Pieniężnego,”;  

13) w art. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12. Jednostka Uczestnictwa – prawo Uczestnika Funduszu do udziału w 

Aktywach Netto Funduszu oraz w Aktywach Netto Subfunduszu,”; 

14) w art. 4 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: „17a. Pracownicze Programy Emerytalne, PPE – Produkt Specjalny 

oferowany na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z Funduszem i na warunkach w niej określonych,”; 

15) w art. 4 pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18. Produkt Specjalny – produkt oferowany przez Fundusz w formie celowych 

planów inwestycyjnych, PPE, lub grupowych planów oszczędnościowych, na zasadach określonych w Statucie i 

odpowiedniej umowie lub regulaminie,”; 

16) w art. 4 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: „18a. Prospekt – prospekt informacyjny Funduszu,”; 

17) w art. 4 po pkt 18a dodaje się pkt 18b w brzmieniu: „18b. Rejestr – wyodrębniona w Rejestrze Uczestników Funduszu 

ewidencja danych dotyczących danego Uczestnika Funduszu,”; 

18) w art. 4 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „19. Rejestr Uczestników Funduszu – elektroniczna ewidencja danych 

dotyczących Uczestników Funduszu oraz zbytych i odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W ramach 

Rejestru Uczestników Funduszu wyodrębnia się Rejestry i Subrejestry,”; 

19) w art. 4 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: „19a. Statut – niniejszy statut,”; 

20) w art. 4 po pkt 19a dodaje się pkt 19b w brzmieniu: „19b. Subfundusz – nieposiadająca osobowości prawnej, 

wydzielona prawnie część aktywów i zobowiązań Funduszu charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką 

inwestycyjną i mająca związane z nim Jednostki Uczestnictwa odrębne od Jednostek Uczestnictwa związanych z 

innymi Subfunduszami,”; 

21) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20. Subrejestr – wydzielona w ramach Rejestru elektroniczna ewidencja danych 

dotycząca jednego Uczestnika,”; 

22) w art. 4 pkt 23 otrzymuje brzmienie: „23. Tabela Opłat – tabela przedstawiająca wysokość opłat manipulacyjnych 

Funduszu, udostępniana na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl,”; 

23) w art. 4 pkt 24 otrzymuje brzmienie: „24. Towarzystwo – IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie,”; 

24) w art. 4 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25. Uczestnik Funduszu, Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników Funduszu 

zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części,”; 
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25) w art. 4 po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: „25a. Umowa o prowadzenie Produktu Specjalnego – pisemna 

umowa zawarta między Funduszem, a Uczestnikiem, regulująca uprawnienia i obowiązki Funduszu i Uczestnika w 

zakresie uczestnictwa w Produkcie Specjalnym,”; 

26) w art. 4 pkt 27 otrzymuje brzmienie: „27. Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.),”; 

27) w art. 6 zmienia się oznaczenie pkt 1.1. z „1.1.” na „1a.”; 

28) w art. 9 skreśla się ust. 2; 

29) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Fundusz stosuje następującą kolejność realizacji zleceń i dyspozycji: zmiana 

danych osobowych, blokada związana z ustanowieniem zastawu, blokada, odwołanie pełnomocnictwa, odwołanie 

blokady związanej z zastawem, odwołanie blokady, udzielenie pełnomocnictwa, zlecenie nabycia, zlecenie Zamiany, 

zlecenie odkupienia z tytułu kosztów pogrzebu, zlecenie transferu spadkowego (tj. transferu Jednostek Uczestnictwa 

następującego w przypadku ich dziedziczenia), zlecenie transferu (tj. przeniesienia Jednostek Uczestnictwa na inny 

Subrejestr tego samego Uczestnika w tym samym Subfunduszu), zlecenie Konwersji, zlecenie odkupienia 

spadkowego, zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenia 

takiego samego rodzaju, w tym samym dniu, dotyczące tego samego Subrejestru (niezależnie, czy złożone przez 

jedną czy więcej osób), realizowane będą one w kolejności losowej.”; 

30) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację z Rejestru zmarłego 

Uczestnika zleceń, przed otrzymaniem informacji, że Uczestnik zmarł. Powyższe stosuje się odpowiednio do 

Uczestnika pozostającego w małżeńskiej wspólności majątkowej przed otrzymaniem przez Fundusz informacji o 

ustaniu tej wspólności.”; 

31) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Towarzystwo może obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 2 w następujących 

przypadkach:”; 

32) w art. 14 ust. 3 pkt 3.1. otrzymuje brzmienie: „3.1. w stosunku do Uczestników Funduszu będących uczestnikami 

Produktu Specjalnego, w tym PPE,”; 

33) w art. 14 ust. 3 po pkt 3.3. dodaje się pkt 3.4 w brzmieniu: „3.4. w innych uzasadnionych przypadkach na pisemny 

wniosek Uczestnika lub Dystrybutora.”, a w art. 14 ust. 3 pkt 3.3 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem; 

34) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Świadczenie Funduszu, o którym mowa w niniejszym artykule, ustalane 

będzie w odniesieniu do każdego Subfunduszu jako określona procentowo albo kwotowo, część wynagrodzenia 

Towarzystwa faktycznie pobranego za zarządzanie danym Subfunduszem, naliczonego od Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa w tymże Subfunduszu 

i naliczane na takich samych zasadach jak wynagrodzenie Towarzystwa.”; 

35) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu 

określone w Statucie, Prospekcie i Ustawie.”; 

36) w art. 15 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. Ust. 8 nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych we 

wspólnym Rejestrze Uczestnika i innej osoby.”; 
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37) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Agent Transferowy na zlecenie i w imieniu Funduszu prowadzi Rejestr 

Uczestników Funduszu oraz Rejestry i Subrejestry. W ramach Rejestru Uczestników Funduszu Fundusz wydziela 

Subrejestry dla każdego Uczestnika Funduszu w każdym Subfunduszu.”; 

38) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Fundusz zbywając osobie wpłacającej środki do Subfunduszu po raz 

pierwszy przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa nadaje jej numer identyfikacyjny (numer Subrejestru) w Rejestrze 

Uczestników Funduszu oraz otwiera dla tego Uczestnika Rejestr. Subrejestr zawiera dane dotyczące jednego 

Uczestnika Subfunduszu dokumentujące jego uczestnictwo w Subfunduszu.”; 

39) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 15 ust. 7 - 9 zmiany w Subrejestrze, 

polegające na zamknięciu Subrejestru zmarłego Uczestnika Funduszu i otwarciu Subrejestrów na rzecz jego 

spadkobierców, dokonywane są wyłącznie na podstawie zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców 

przedstawiających prawomocne orzeczenie sądu lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia stwierdzające 

nabycie spadku przez osoby przedstawiające to orzeczenie lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu 

stwierdzającego dział spadku.”;  

40) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa oraz ich Konwersji i Zamiany reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”; 

41) w art. 20 po ust. 12 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu: 

13. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa pomniejszonych o ewentualną opłatę 

manipulacyjną, wynikającą z realizacji zlecenia odkupienia lub podatek z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, 

następuje niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w formie przelewu na rachunek bankowy Uczestnika, 

albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności 

prawnych, albo osoby trzeciej, uprawnionej do otrzymania tych środków od Uczestnika w ramach zaspokojenia 

wymagalnej wierzytelności pieniężnej, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących 

przepisach prawa. Wypłata może być także dokonana na rachunek pieniężny Uczestnika prowadzony przez firmę 

inwestycyjną. 

14. Fundusz dokonuje wypłaty niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, z tym że okres pomiędzy dniem 

odkupienia a dniem złożenia przez Fundusz dyspozycji przelewu środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę 

będzie nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 5 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Moment wpłynięcia środków wypłacanych przez Fundusz na rachunek 

bankowy Uczestnika zależy od procedur banku prowadzącego rachunek Uczestnika. 

42) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

1. Cena zbycia Jednostki Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa jest realizowane do 

wysokości kwoty wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa pomniejszonej o pobrane opłaty manipulacyjne. 

Uczestnik otrzymuje liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wynikającą z podzielenia kwoty środków 

pieniężnych przeznaczonych na nabycie, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną, przez Wartość Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu. 
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2. Łączna cena nabycia Jednostek Uczestnictwa w przypadku konieczności otworzenia nowego Subrejestru, może 

zostać powiększona o opłatę za otwarcie Subrejestru, określoną w art. 24. 

3. Liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustalana jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.”; 

43) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Cena odkupienia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, ustalonej w Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek 

Uczestnictwa. Kwotę do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloczyn ceny odkupienia 

Jednostki Uczestnictwa i liczby odkupowanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony o ewentualny podatek, jeżeli 

przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek pobrania podatku, oraz opłatę manipulacyjną.”; 

44) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Maksymalne wysokości opłat za otwarcie Subrejestru w każdym z 

Subfunduszy określają art. 48 ust. 6, art. 58 ust. 6, art. 68 ust. 6, art. 78 ust. 6, art. 88 ust. 6, art. 98 ust. 6, art. 108 ust. 

6, art. 118 ust. 6, art. 128 ust. 6, art. 138 ust. 6, art. 148 ust. 6, art. 158 ust. 6 i art. 169 ust. 6 Statutu.”; 

45) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Informacja o wysokości opłaty za otwarcie Subrejestru udostępniana jest 

przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa 

www.ipopematfi.pl.”;  

46) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych za zbywanie Jednostek 

Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy określają art. 48 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 68 ust. 1, art. 78 ust. 1, art. 88 ust. 

1, art. 98 ust. 1, art. 108 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 128 ust. 1, art. 138 ust. 1, art. 148 ust. 1, art. 158 ust. 1 i art. 169 

ust. 1 Statutu.”; 

47) w art. 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 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.ipopematfi.pl.”;  

48) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Towarzystwo może obniżyć lub znieść w całości opłaty ponoszone na 

podstawie art. 24 – 28 w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu. Towarzystwo może ponadto obniżyć lub 

znieść opłaty ponoszone przez Uczestnika Funduszu w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu we 

wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych w 

ustępach poniższych.”; 

49) w art. 29 ust. 3 pkt 3.1 otrzymuje brzmienie: „3.1. w przypadku przystąpienia przez Uczestnika Funduszu do Produktu 

Specjalnego utworzonego przez Fundusz, na zasadach określonych w art. 30,”; 

50) w art. 29 ust. 3 pkt 3.7 otrzymuje brzmienie: „3.7. w innych, uzasadnionych okolicznościach, na pisemny wniosek 

Uczestnika lub Dystrybutora.”; 

51) w art. 29 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

4. 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.ipopematfi.pl.  -------  

5. Uczestnik ma prawo złożyć zlecenie nabycia na zasadach reinwestycji. Szczegółowe zasady realizacji zleceń w 

ramach reinwestycji reguluje Prospekt.  

52) art. 30 otrzymuje brzmienie:  
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1. Fundusz umożliwia nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Produktów Specjalnych. Produkty Specjalne mogą 

być oferowane przez Fundusz w formie: celowych planów inwestycyjnych, pracowniczych programów emerytalnych 

lub grupowych planów oszczędnościowych. 

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Produktu Specjalnego następuje po podpisaniu umowy lub deklaracji 

uczestnictwa w Produkcie Specjalnym, w której akceptuje się warunki określone w regulaminie Produktu Specjalnego. 

Umowa lub regulamin prowadzenia danego Produktu Specjalnego w szczególności może określać: kategorie 

podmiotów mogących być uczestnikami danego Produktu Specjalnego spełniające określone regulaminem warunki, 

wysokość minimalnej wpłaty w okresie rozliczeniowym, długość okresu oszczędzania i przyznane zniżki w opłatach 

manipulacyjnych, dodatkowe warunki, które musi spełnić przystępujący do Produktu Specjalnego, w szczególności 

przy oferowaniu Produktu Specjalnego łącznie z innym produktem finansowym. 

3. Produkty Specjalne, w tym celowe plany inwestycyjne (CPI), mogą być prowadzone na następujących zasadach: -  

3.1. nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Produktu Specjalnego odbywa się na warunkach zawartych w 

odpowiedniej umowie lub regulaminie, 

3.2. uczestnictwo w Produkcie Specjalnym wiąże się z zadeklarowaniem przez Uczestnika systematyczności wpłat 

do Subfunduszu lub Subfunduszy (w przypadku CPI) lub minimalnej bądź maksymalnej wysokości wpłat lub 

czasu trwania uczestnictwa w Produkcie Specjalnym lub sumy wpłat Uczestnika w ramach danego Produktu 

Specjalnego lub wysokości jednorazowej wpłaty lub częstotliwości regularnych wypłat, 

3.3. umowa (regulamin) Produktu Specjalnego powinna w szczególności określać nazwę Produktu Specjalnego, 

wysokość lub sumę wpłat Uczestnika Produktu Specjalnego, okres na jaki Uczestnik zobowiązuje się inwestować 

środki lub uczestniczyć w Produkcie Specjalnym, zasady rozwiązania umowy oraz sposób informowania 

Uczestników o zmianie warunków programu. 

4. Fundusz może prowadzić pracownicze programy emerytalne (PPE) na następujących zasadach: 

4.1. szczegółowe warunki PPE określa umowa PPE zawarta przez Fundusz z pracodawcą, która określa w 

szczególności wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, 

4.2. Fundusz może zawrzeć umowę PPE wspólnie z innymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez 

Towarzystwo.  

5. Grupowe plany oszczędnościowe (GPO) mogą być prowadzone na następujących zasadach: 

5.1. przepisy Statutu dotyczące Produktów Specjalnych i PPE stosuje się odpowiednio do GPO, 

5.2. wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być wnoszone przez pracodawcę uczestników GPO, 

Pracodawca może również uczestniczyć w przyjmowaniu przez Fundusz dyspozycji uczestników GPO, 

5.3. w ramach GPO Rejestr może zostać otwarty również dla pracodawcy uczestników GPO, 

5.4. Fundusz może zawrzeć umowę GPO wspólnie z innymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez 

Towarzystwo. 

6. W ramach produktów specjalnych Uczestnik może równocześnie lokować środki pieniężne w Jednostki Uczestnictwa 

kilku Subfunduszy lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. 
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7. W ramach produktów specjalnych Towarzystwo może obniżyć wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia 

Jednostek Uczestnictwa do 0,01 zł. 

53) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny 

Fundusz określa o godzinie 23:00.”; 

54) w art. 31 ust. 3 skreśla się pkt 3.1, 3.2 oraz 3.3.; 

55) w art. 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa Wartości Aktywów Funduszu w 

Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu.”; 

56) w art. 32 skreśla się ust. 2 oraz 3; 

57) w art. 34 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. O zamiarze połączenia Subfunduszy Towarzystwo ogłosi na 

stronach internetowych Towarzystwa www.ipopematfi.pl.”; 

58) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W innym przypadku, nałożonego przepisem prawa obowiązku zamieszczenia 

przez Fundusz ogłoszeń w piśmie, Fundusz będzie zamieszczał ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim 

”Rzeczpospolita”. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Towarzystwa nie będzie możliwe zamieszczenie 

ogłoszenia w dzienniku ”Rzeczpospolita”, Fundusz będzie publikował ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim "Puls 

Biznesu”.”;  

59) w art. 36 ust. 2 pkt 2.1 otrzymuje brzmienie: „2.1. w przypadku spadku Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu 

poniżej kwoty 2.000.000 zł;”; 

60) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Decyzję o likwidacji Subfunduszu w przypadkach, o których mowa w ust. 2, w 

imieniu Funduszu podejmuje Towarzystwo. Towarzystwo, pomimo wystąpienia przesłanki likwidacji Subfunduszu, o 

której mowa w ust. 2, może nie podjąć decyzji o likwidacji Subfunduszu.”; 

61) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Łączenie Subfunduszy następuje na zasadach określonych w Ustawie.”. 

 

Poniższe zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia: 

1) w art. 5 ust. 5 pkt 5.2.6 otrzymuje brzmienie: „5.2.6. dodatkowo – w przypadku papierów dłużnych innych niż 

emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – poza kryteriami 

określonymi w pkt 5.2.1. do 5.2.5 – także wiarygodność kredytowa emitenta;”; 

2) w art. 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 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.ipopematfi.pl.”; 

3) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Towarzystwo może pobierać opłaty związane z nabywaniem i odkupywaniem 

Jednostek Uczestnictwa w inny sposób niż określony w art. 24 – 27, w związku z uczestnictwem w Produkcie 

Specjalnym – na zasadach określonych w art. 30.”; 

4) w art. 56 zmienia się oznaczenie ust. 2 pkt 1 oraz 2 z „1)” na „2.1” oraz z „2)” na „2.2.”; 

5) w art. 56 zmienia się oznaczenie ust. 3 pkt 1, 2 oraz 3 z „1)” na „3.1”, z „2)” na „3.2.” oraz z „3)” na „3.3”. 

 


