
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO  

Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2012 R. 

 

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o 

zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu ALIOR Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są następujące. 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego 

Prospektu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„Niniejszy prospekt został sporządzony w Warszawie 

Tekst jednolity z dnia 31 maja 2012 r. i aktualizowany w dniu 15 czerwca 2012 r. oraz 4 

września 2012 r. 

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu Informacyjnego: 4 września 

2012 r.”; 

2) w Rozdziale III Podrozdziale C w pkt 13.1.1. ppkt 8 otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„8. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym punkcie 

Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych (w przypadku opcji art. 165 

ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio), za wyjątkiem sytuacji, kiedy instrumentem 

bazowym Instrumentu Pochodnego jest uznany indeks.” 

3) w Rozdziale III Podrozdziale C w pkt 13.1.2. ppkt 2.2. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„2.2. wartość bezwzględnych pozycji, wyznaczonych w sposób określony w art. 165 ust. 

4 i 5 Statutu w odniesieniu do każdego z Instrumentów Pochodnych, stanowić będzie od 

0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu”; 

4) w Rozdziale VII pkt 2 Prospektu w art. 165 ust. 4 i 5 statutu Funduszu otrzymują 

nowe następujące brzmienie: 

„4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz jest obowiązany ustalać w każdym Dniu Wyceny 

Aktywów Subfunduszu wartość pozycji w bazie danego Instrumentu Pochodnego w ten 

sposób, że od wartości zajętych pozycji długich w bazie, wynikających z Instrumentu 

Pochodnego, odejmuje wartość zajmowanych pozycji krótkich w takiej samej bazie, 



wynikających z Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub 

płatności w pełni kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji.  

5. W przypadku opcji wartość pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego ustala się jako 

iloczyn wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji, pod 

warunkiem opracowania i wdrożenia metodologii wyznaczania tego 

prawdopodobieństwa, stanowiącej składnik procedury, o której mowa w art. 65a ust. 1 

Ustawy, oraz dokumentowania wyznaczanych wielkości tego prawdopodobieństwa. W 

przypadku gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego stanowi 

mnożnik lub mnożniki, wartość nominalna Instrumentu Pochodnego wyznaczana jest 

przy zastosowaniu tego mnożnika bądź mnożników.” 

5) w Rozdziale VII pkt 2 Prospektu w art. 166 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: 

„4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym artykule 

Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 

Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych (w przypadku opcji art. 165 

ust. 5 stosuje się odpowiednio), za wyjątkiem sytuacji, kiedy instrumentem bazowym 

Instrumentu Pochodnego jest indeks.” 

6) w Rozdziale VII pkt 2 Prospektu w art. 167 ust. 2 pkt 2.2. statutu Funduszu 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2.2. wartość bezwzględnych pozycji, wyznaczonych w sposób określony w art. 165 ust. 

4 i 5 w odniesieniu do każdego z Instrumentów Pochodnych, stanowić będzie od 0% do 

20% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Ww. zmiany w Prospekcie wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego 

ogłoszenia. 


