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2 maja 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 art. 21 skreśla się ust. 2; 

2) skreśla się art. 24; 

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

art. 25 – 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.”; 

4) w art. 32 tytuł otrzymuje brzmienie: „Prospekt informacyjny Funduszu oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów”; 

5) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusz publikuje prospekt informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla 

Inwestorów na stronach internetowych Towarzystwa www.ipopematfi.pl.”; 

6) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

7) w art. 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

8) w art. 48 skreśla się ust. 6; 

9) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

10) w art. 58 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

11) w art. 58 skreśla się ust. 6; 

12) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

13) w art. 68 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 
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14) w art. 68 skreśla się ust. 6; 

15) w art. 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

16) w art. 78 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

17) w art. 78 skreśla się ust. 6; 

18) w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

19) w art. 88 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

20) w art. 88 skreśla się ust. 6; 

21) w art. 98 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

22) w art. 98 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

23) w art. 98 skreśla się ust. 6; 

24) w art. 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

25) w art. 108 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

26) w art. 108 skreśla się ust. 6; 

27) w art. 118 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

28) w art. 118 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

29) w art. 118 skreśla się ust. 6; 

30) w art. 128 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  
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31) w art. 128 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

32) w art. 128 skreśla się ust. 6; 

33) w art. 138 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

34) w art. 138 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

35) w art. 138 skreśla się ust. 6; 

36) w art. 148 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

37) w art. 148 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

38) w art. 148 skreśla się ust. 6; 

39) w art. 158 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

40) w art. 158 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

41) w art. 158 skreśla się ust. 6; 

42) w art. 169 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Konwersję Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 27 Statutu, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, 

wynosi 1%.”;  

43) w art. 169 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za Zamianę, o której mowa w art. 

20, która może być pobierana oprócz Opłaty Wyrównawczej, wynosi 1%.”; 

44) w art. 169 skreśla się ust. 6; 

 

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

1) w art. 73 ust. 2 pkt 2.1. otrzymuje brzmienie: „2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów 

Rynku Pieniężnego posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, 

które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego 

związanego z tymi instrumentami finansowymi;”; 
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2) w art. 73 ust. 2 pkt 2.3. otrzymuje brzmienie: „2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, 

dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.”; 

3) w art. 74 ust. 1 pkt 1.1. otrzymuje brzmienie: „1.1. kontrakty terminowe, których bazę stanowią indeks giełdowy, 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, stopy procentowe, kursy walut,”; 

4) w art. 74 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje brzmienie: „1.2. opcje, których bazę stanowią indeks giełdowy, papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, stopy procentowe, kursy walut,”;  

5) w art. 74 ust. 1 pkt 1.3. otrzymuje brzmienie: „1.3. transakcje dotyczące wymiany walut, papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego, stóp procentowych, ryzyka kredytowego i indeksów giełdowych.”; 

6) w art. 74 ust. 3 pkt 3.1. otrzymuje brzmienie: „3.1. jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń 

gospodarczych według oceny zarządzającego Subfunduszem istnieje znaczące ryzyko spadku wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – w celu ograniczenia tego ryzyka;”; 

7) w art. 74 ust. 3 pkt 3.2. otrzymuje brzmienie: „3.2. jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń 

gospodarczych według oceny zarządzającego Subfunduszem istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego – w celu zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych;”;  

8)  w art. 74 ust. 5 pkt 5.4.3 otrzymuje brzmienie: „5.4.3. kursy walut,”;  

9) w art. 74 ust. 5 pkt 5.4.4 otrzymuje brzmienie: „5.4.4. stopy procentowe.”;  

10) w art. 75 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w 

jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego 

lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 73 ust. 4, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, 

fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub 

funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną - 

więcej niż 20 % wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu.”; 

11)  w art. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych będzie dokonywał doboru lokat 

kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. 

Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych będzie inwestował przede wszystkim w skarbowe papiery dłużne oraz może 

inwestować w instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne.”;  

12) w art. 76 ust. 2 pkt 2.1 otrzymuje brzmienie: „2.1. instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez 

Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące 

do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym 

także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) – nie mniej niż 50 % 

wartości Aktywów Subfunduszu,”; 

13) w art. 76 ust. 2 pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: „2.2. dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa – do 

25% wartości Aktywów Subfunduszu,”; 
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14) w art. 76 ust. 2 pkt 2.3 otrzymuje brzmienie: „2.3. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą 

– do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,”; 

15) w art. 76 ust. 2 pkt 2.4 otrzymuje brzmienie: „2.4. dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz 

jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

oraz innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które lokują co najmniej 60% swoich aktywów w 

dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – nie mniej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

16) w art. 76 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa 

denominowane w walutach obcych.”; 

 

 

 

 

 

 


