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Poznań, dnia 24 lipca 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. 

 

Zmiana dotyczy nowego wzorca (benchmarku) subfunduszu Caspar Stabilny, na który zgodę 

wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego decyzja z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt: DFF-

FIO.4022.1.26.2019.UC. 

 

Poniższa zmiana wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2019 r. 

 

 

W Rozdziale VIII statutu Funduszu § 14 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 14 Wzorzec 

1. Miesięczny przyrost wzorca w danym miesiącu kalendarzowym jest równy stopie zwrotu 

z portfela składającego się z 30% (trzydzieści procent) MSCI World Index (MXWO) + 50% 

(pięćdziesiąt procent) stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast 

poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% (dwadzieścia procent) Federal Funds 

Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). 

2. Wartość wzorca podlega przeliczeniu na złote według kursów średnich złotego do 

walut obcych, w których  denominowane są indeksy określone w §14.1, ustalonych 

przez Narodowy Bank Polski na dany Dzień Wyceny. 

3. W przypadku składnika wzorca będącego stopą procentową (stopa referencyjna NBP, 

Federal Funds Target Rate – Lower Bound), jego poziom uwzględniany jest we wzorcu 

proporcjonalnie w skali roku jako procentowa zmiana. 

4. Zmiana wzorca jest obliczana jako stopa zwrotu z wzorca, w którym wagi 

poszczególnych składowych na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego są równe 

wagom wynikającym z konstrukcji portfela wzorcowego określonego w §14.1, przy 

czym udział poszczególnych składowych wzorca zmienia się stosownie do dynamiki 
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poszczególnych składowych w portfelu wzorcowym, aż do rebalancingu mającego 

miejsce w pierwszym Dniu Wyceny każdego miesiąca. 

5. W przypadku zaprzestania publikowania indeksu giełdowego lub stopy procentowej 

wchodzących w skład wzorca zastąpione będą następującymi indeksami/stopami: 

a) MSCI World Index (MXWO) - MSCI ACWI Index (MXWD), 

b) stopa referencyjna NBP - stopa procentowa podstawowych operacji 

refinansujących Europejskiego Banku Centralnego (MRO), 

c) Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) - stopa procentowa 

podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego 

(MRO).” 

 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

pozostają bez zmian. 

 


