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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 28 LUTEGO 2009 R. 

 

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 

24 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu ALIOR 

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Otwartego. Zmiany są 

następujące: 

 

1) W art. 4 pkt 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------  

„11. Instrumenty Rynku Pieniężnego – papiery wartościowe lub prawa majątkowe 

inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:  --------------------------------------------------------  

a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub 

od dnia ich nabycia lub ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub ----------------------------------------------------  

c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 

odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) lub b) ----------------------  

- 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.” -------------------------------------------------------------------------------  

2) W art. 4 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w następującym brzmieniu: ----------------------------  

„26a. Ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z  2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.),” ---------------------------------------------------------------------------  

3) W art. 43 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

4) W art. 45 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: -------------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 
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Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

5) W art. 45 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: ------------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

6) W art. 45 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ------------------------------------------  

7) W art. 53 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

8) W art. 55 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: -------------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 
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przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

9) W art. 55 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: ------------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

10) W art. 55 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ----------------------------------------  

11) W art. 63 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

12) W art. 65 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ------------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 
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wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

13) W art. 65 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: ----------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

14) W art. 65 ust. 5 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ----------------------------------------  

15) W art. 73 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

16) W art. 75 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ------------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   
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1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

17) W art. 75 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: ----------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

18) W art. 75 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ----------------------------------------  

19) W art. 83 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

20) W art. 85 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ------------------  
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„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

21) W art. 85 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: ----------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

22) W art. 85 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ----------------------------------------  

23) W art. 93 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  
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24) W art. 95 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ------------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

25) W art. 95 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: ----------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

26) W art. 95 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ----------------------------------------  

27) W art. 103 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -------------------------------------  
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„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

28) W art. 105 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

29) W art. 105 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: --------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

30) W art. 105 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ---------------------------------------  
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31) W art. 113 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

32) W art. 115 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

33) W art. 115 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: --------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  
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34) W art. 115 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ---------------------------------------  

35) W art. 123 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

36) W art. 125 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

37) W art. 125 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: --------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 
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Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

38) W art. 125 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ---------------------------------------  

39) W art. 133 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

40) W art. 135 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

41) W art. 135 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: --------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 
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oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

42) W art. 135 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ---------------------------------------  

43) W art. 143 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

44) W art. 145 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

45) W art. 145 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: --------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 

Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 
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Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

46) W art. 145 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ---------------------------------------  

47) W art. 153 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -------------------------------------  

„5. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

zdematerializowane papiery wartościowe na zasadach określonych w Ustawie.”------------------  

48) W art. 155 ust. 1 pkt 1.3. do 1.5. otrzymują nowe następujące brzmienie: ----------------  

„1.3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  -------------------------------------------------   

1.4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1.3. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 

należący do grupy kapitałowej.  ---------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt i pkt 1.6., nie może lokować 

więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w:  ------------------------------------------------------------  

1.5.1. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2. dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która 

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia 

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

49) W art. 155 ust. po pkt 1.5. dodaje się pkt .1.6. w następującym brzmieniu: --------------  

1.6. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1.5., nie może przekraczać 80 

% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % 
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Wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może 

przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu.”  ----------------------------------------------------------  

50) W art. 155 ust. 6 skreśla się wyrazy: „jednego emitenta” ---------------------------------------  

 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.   

W/w zmiany w statucie funduszu ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego 

ogłoszenia, za wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt 2, która wchodzi w życie w dniu 

ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


