OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 31 SIERPNIA 2009 R.
Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na
podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) w związku z decyzją Komisji
Nadzoru
Finansowego
z
dnia
20
sierpnia
2009
r.
(sygn.
DFL/4033/35/6/09/U/VI/47/1-1/KP), ogłasza o zmianach w statucie funduszu
ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Otwartego.
Zmiany są następujące:
1) W art. 43 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

2) W art. 43 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

3) W art. 43 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
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2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2.

kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.

2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

4) W art. 45 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

5) W art. 53 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

6) W art. 53 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
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dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

7) W art. 53 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

8) W art. 55 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”
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9) W art. 65 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

10) W art. 73 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

11) W art. 73 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

12) W art. 73 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
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Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

13) W art. 75 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

14) W art. 83 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

15) W art. 83 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
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złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

16) W art. 83 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

17) W art. 85 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
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Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

18) W art. 93 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

19) W art. 93 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

20) W art. 93 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”
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21) W art. 95 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

22) W art. 103 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

23) W art. 103 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

24) W art. 103 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
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członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

25) W art. 105 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

26) W art. 113 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

27) W art. 113 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
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„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

28) W art. 113 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

29) W art. 115 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
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działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

30) W art. 123 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

31) W art. 123 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

32) W art. 123 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
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2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

33) W art. 125 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

34) W art. 133 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

35) W art. 133 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

36) W art. 133 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
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„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

37) W art. 135 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

38) W art. 143 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
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członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

39) W art. 143 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

40) W art. 143 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”

41) W art. 145 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
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1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

42) W art. 153 ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.2. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”

43) W art. 153 ust. 1 pkt 1.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.4. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1.2 lub 1.3., oraz
gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów,”

44) W art. 153 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Subfundusz moŜe zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu lub dla ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
2.1. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych posiadanych przez
Subfundusz, albo papierów wartościowych, które Subfundusz zamierza nabyć w
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przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego
z tymi instrumentami finansowymi;
2.2. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.
2.3. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłuŜne papiery
wartościowe oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieŜących zobowiązań
Subfunduszu.”
45) W art. 155 ust. 1 pkt 1.3. i 1.4. otrzymują nowe następujące brzmienie:
„1.3.

Podmioty

rachunkowości,

naleŜące
dla

której

do
jest

grupy

kapitałowej

sporządzane

w

rozumieniu

skonsolidowane

Ustawy

o

sprawozdanie

finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, moŜe lokować do 20 % wartości
Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku
PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 1.3. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz,
działając na rachunek Subfunduszu, nie moŜe lokować więcej niŜ 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego
wyemitowane przez jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

W/w zmiany w statucie funduszu ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego wchodzą w Ŝycie w dniu ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
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