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Poznań, dnia 29 czerwca 2018 roku 

 

 

AKTUALIZACJA  

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

CASPAR PARASOLOWY FIO 

Tekst jednolity z dnia 28 maja 2018 roku 

 

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów dotyczących zasad wykonywania 

wyceny aktywów Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Funduszu”), 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dniem 1 lipca 2018 roku dokonuje 

następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego do informacji o datach aktualizacji Prospektu 

Informacyjnego dodaje się datę bieżącej aktualizacji oraz uzupełnia informację o niniejszy 

dopisek: 

 

„Ostatni tekst jednolity został sporządzony w Poznaniu w dniu 28 maja 2018 roku i był 

aktualizowany w dniu 21 czerwca 2018 roku oraz 1 lipca 2018 roku.” 

 

 

2) W Rozdziale 3 punkty13.2.3 – 13.2.6 otrzymują następujące brzmienie: 

 

„13.2.3 Jeżeli na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji, ostatni dostępny kurs 

ustalony zgodnie z metodami określonymi w pkt 13.2.2 jest korygowany zgodnie  

z zasadami określonymi w pkt 13.2.5. 

13.2.4 Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, jeżeli Dzień 

Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się 

według ostatniego dostępnego kursu ustalonego zgodnie z metodami określonymi  

w pkt 13.2.2 w poprzednim Dniu Wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 13.2.5. 

13.2.5 W przypadkach, o których mowa w pkt 13.2.3 i 13.2.4 stosuje się poniższe metody 

wyznaczania wartości godziwej: 

1) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena transakcyjna, a na aktywnym rynku 

organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu 

fixingowego, 

2) jeżeli dla udziałowych papierów wartościowych niemożliwa jest wycena w oparciu 

o metodę określoną w ppkt 1), a na aktywnym rynku dostępne są ceny  

w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, to do wyceny wylicza się 

średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, z tym,  

że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne, 
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średnia arytmetyczna jest zaokrąglana na ilości miejsc po przecinku z jaką 

prezentowane są ceny na danym rynku aktywnym, 

3) dłużne papiery wartościowe, dla których nie zawarto żadnej transakcji wycenia się 

na podstawie kursu BGN (Bloomberg Generic), a w przypadku braku takiego kursu 

– BVAL (Bloomberg Valuation) 

4) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena wyznaczona zgodnie z ppkt 1) i 2) i 3), 

to do wyceny przyjmuje się wartość z poprzedniego Dnia Wyceny;  

5) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie metod określonych w ppkt. 1) - 4) to stosuje się 

wycenę w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę nieróżniącego 

się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu 

ekonomicznym. 

13.2.6 W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym 

aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca 

kalendarzowego; 

2) kryterium wyboru rynku głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym 

składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego;  

3) w przypadku gdy składnik lokat notowany jest jednocześnie na aktywnym rynku na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą kryterium wyboru rynku głównego 

jest możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku; 

4) z zastrzeżeniem instrumentów dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury Bond 

Spot SA, gdzie uznaje się, że rynkiem głównym jest ten rynek.” 

 

3) W Rozdziale 3 dodaje się punkty13.2.7 – 13.2.9 o następującym brzmieniu: 

 

„13.2.7 W przypadku, gdy w trakcie badanego miesiąca kalendarzowego na aktywnym rynku 

nie wystąpił obrót na danym składniku lokat , to uznaje się, że dla danego składnika 

lokat dany rynek przestał być aktywny i zaczyna się stosować zasady jak dla papierów 

wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku,  z zastrzeżeniem pkt. 13.2.6 ppkt.4).  

13.2.8 W przypadku, gdy papier wartościowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu  

w momencie, który nie pozwala na dokonanie porównania w pełnym okresie 

wskazanym w pkt 13.2.6 ppkt 2 to ustalenie rynku głównego następuje: 

a) poprzez porównanie obrotów z poszczególnych rynków od dnia rozpoczęcia 

notowań do końca miesiąca kalendarzowego lub, 
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b) w przypadku, gdy rozpoczyna się obrót papierem wartościowym, wybór rynku 

dokonywany jest poprzez porównanie obrotów na poszczególnych rynkach z dnia 

pierwszego notowania, 

c) z zastrzeżeniem instrumentów dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury Bond 

Spot SA, gdzie uznaje się, że rynkiem głównym jest ten rynek, 

d) do momentu ustalenia ceny papieru wartościowego nowej emisji zgodnie  

z postanowieniami ppkt a, b, c na potrzeby wyceny przyjmuje się, że wartość jest 

równa wartości nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów 

wartościowych spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość  

z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

13.2.9 Przyjmuje się, że rynek dla danego składnika lokat staje się ponownie aktywny, jeżeli  

w trakcie kolejnego badanego miesiąca kalendarzowego wystąpi obrót na danym 

składniku lokat.” 

 


