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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTW ARTEGO 
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

 
Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyj nych S.A., na 
podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 ma ja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w 
statucie funduszu ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego, w ten sposób, Ŝe: 
 
1) treść art. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:  
„1. Organem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.  

2. Towarzystwo, jako organ Funduszu zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z 

osobami trzecimi.   

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upowaŜnieni są dwaj 

członkowie zarządu Towarzystwa, działający łącznie albo jeden członek zarządu 

Towarzystwa łącznie z prokurentem Towarzystwa. Towarzystwo jest uprawnione do 

ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania 

Funduszu.  

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który 

będzie badać sprawozdania finansowe Funduszu, dokonuje rada nadzorcza 

Towarzystwa.  

5. Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu, zgodnie z 

postanowieniami Statutu oraz Ustawy. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników 

za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem 

swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba 

Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania 

Funduszem i jego reprezentacji spowodowane są okolicznościami, za które 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”   

 

2) w art. 16 statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje nowe , następujące brzmienie: 
„1. Fundusz niezwłocznie wydaje Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie po 

zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, chyba Ŝe Uczestnik wyraził pisemną 
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zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach lub na ich osobisty odbiór 

lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej, jeśli Fundusz wprowadzi 

moŜliwość przekazywania potwierdzeń w taki sposób. Potwierdzenia mogą mieć 

formę wydruku komputerowego.”   

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostaj ą bez zmian.  
  
Ww. zmiany w statucie funduszu ALIOR Specjalistyczn ego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego wchodz ą w Ŝycie z dniem ukazania si ę niniejszego 
ogłoszenia . 


