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Poznań, dnia 1 marca 2019 roku 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  

CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

niniejszym ogłasza zmiany statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

 

 

Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 marca 2019 roku. 

 

- w Rozdziale I statutu Funduszu w § 2 pkt. 33 otrzymuje treść: 

„33. Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r.  

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1355, z późniejszymi zmianami).” 

 

- w Rozdziale III statutu Funduszu w § 5 ust. 3 otrzymuje treść: 

„3. Uprawnionym do otrzymania Dodatkowego Świadczenia będzie Uczestnik, który zawarł 

umowę wskazaną w §5.1, dokonał wpłaty w złotych lub w euro w danym okresie 

rozliczeniowym i posiadał taką liczbę Jednostek Uczestnictwa Funduszu, że średnia wartość 

Jednostek Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym nie była mniejsza niż określona zgodnie  

z zasadami określonymi w umowie wskazanej w §5.1 równowartość 100 000 złotych (sto tysięcy 

złotych).” 

 

 

 

Jednocześnie Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanowiło 

zmienić politykę inwestycyjną subfunduszu Caspar Akcji Polskich, który po wejściu w życie tych 

modyfikacji będzie nosił nazwę Caspar Stabilny. 

 

Poniższe zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu  

1 czerwca 2019 roku. 
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- w Rozdziale II statutu Funduszu § 1 ust. 1 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:  

„2) Subfundusz Caspar Stabilny,” 

 

- tytuł Rozdziału VIII statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 

„VIII. SUBFUNDUSZ CASPAR STABILNY” 

 

- w Rozdziale VIII statutu Funduszu § 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 5. Instrumenty podmiotów prawa publicznego 

1. Fundusz może lokować łącznie do 100% (sto procent) wartości Aktywów Subfunduszu  

w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 

samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo Członkowskie, jednostkę 

samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, 

międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest co najmniej jedno Państwo 

Członkowskie lub Rzeczpospolita Polska. 

2. Fundusz może lokować łącznie do 100% (sto procent) wartości Aktywów Subfunduszu  

w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w §5.1.” 

 

- w Rozdziale VIII statutu Funduszu § 7 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 7. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

1. Lokaty w Instrumenty Akcyjne będą stanowić od 0% (zero procent) do 35% (trzydzieści pięć 

procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Lokaty w Instrumenty Dłużne będą stanowić od 0% (zero procent) do 100% (sto procent) 

wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy 

typu ETF). 

4. Subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze 

geograficznym.” 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

pozostają bez zmian. 

 


