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Poznań, dnia 16 września 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 doprecyzowania zasad naliczenia rezerwy na wynagrodzenie zmienne przy 

Jednostkach Uczestnictwa kat. S oraz doprecyzowania treści wzorców, na które zgodę 

wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego decyzja z dnia 9 września 2019 r., sygn. akt: DFF-

FIO.4022.1.25.2019.AM. 

 

 

Poniższa zmiana wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r. 

 

 

- w Rozdziale VII statutu Funduszu w § 12.:  

a) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w §12.4, wypłacane jest za 

dany rok kalendarzowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od jego zakończenia. Wynagrodzenie 

zmienne za dany rok kalendarzowy jest równe wysokości rezerwy na to wynagrodzenie  

w ostatnim Dniu Wyceny tego roku kalendarzowego.”,  

 

b)  dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:  

 „7. W przypadku, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii S 

Subfunduszu w trakcie trwania roku kalendarzowego (tj. przed ostatnim Dniem Wyceny  

w danym roku kalendarzowym), wypłacie podlega ta część utworzonej rezerwy na 

wynagrodzenie zmienne, która przypada proporcjonalnie na odkupione Jednostki 

Uczestnictwa kategorii S Subfunduszu. W takiej sytuacji wypłata środków z tytułu 

wynagrodzenia zmiennego  następuje po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,  

w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w terminie  

10 (dziesięciu) dni od jego zakończenia.”,  
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- w Rozdziale VIII statutu Funduszu w § 12.:  

a) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w §12.4, wypłacane jest za 

dany rok kalendarzowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od jego zakończenia. Wynagrodzenie 

zmienne za dany rok kalendarzowy jest równe wysokości rezerwy na to wynagrodzenie  

w ostatnim Dniu Wyceny tego roku kalendarzowego.”,  

 

b)  dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:  

 „7. W przypadku, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii S 

Subfunduszu w trakcie trwania roku kalendarzowego (tj. przed ostatnim Dniem Wyceny  

w danym roku kalendarzowym), wypłacie podlega ta część utworzonej rezerwy na 

wynagrodzenie zmienne, która przypada proporcjonalnie na odkupione Jednostki 

Uczestnictwa kategorii S Subfunduszu. W takiej sytuacji wypłata środków z tytułu 

wynagrodzenia zmiennego  następuje po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,  

w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w terminie  

10 (dziesięciu) dni od jego zakończenia.”,  

 

- w Rozdziale XI statutu Funduszu § 14 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§14 Wzorzec  

Wzorcem służącym do oceny efektywności Subfunduszu jest WIBID 3M - jego poziom 

uwzględniany jest proporcjonalnie w skali roku jako procentowa zmiana. Na dany Dzień 

Wyceny stosowana jest aktualna stawka WIBID 3M i uwzględniana w składzie wzorca w tej 

stawce za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny.”,  

 

- w Rozdziale XII statutu Funduszu w § 12.:  

a) ust. 4 i 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w §12.2, wypłacane jest za dany rok 

kalendarzowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od jego zakończenia. Wynagrodzenie zmienne 

za dany rok kalendarzowy jest  równe wysokości rezerwy na to wynagrodzenie w ostatnim 

Dniu Wyceny tego roku kalendarzowego.  

5. W przypadku, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii S 

Subfunduszu w trakcie trwania roku kalendarzowego (tj. przed ostatnim Dniem Wyceny  

w danym roku kalendarzowym), wypłacie podlega ta część utworzonej rezerwy na 

wynagrodzenie zmienne, która przypada proporcjonalnie na odkupione Jednostki 
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Uczestnictwa kategorii S Subfunduszu. W takiej sytuacji wypłata środków z tytułu 

wynagrodzenia zmiennego  następuje po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,  

w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w terminie  

10 (dziesięciu) dni od jego zakończenia.”,  

 

b) dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„6. W odniesieniu do Subfunduszu Caspar Globalny Towarzystwo nie zbywa Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A.”, 

 

- w Rozdziale XII 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 70% (siedemdziesiąt procent) MSCI ACWI Index (MXWD)  

+ 30% (trzydzieści procent) WIBOR 12M.   

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 (WIBOR 12M), jego poziom 

uwzględniany jest we wzorcu proporcjonalnie w skali roku jako procentowa zmiana.  

Na dany Dzień Wyceny stosowana jest aktualna stawka WIBOR 12M i uwzględniana  

w składzie wzorca w tej stawce za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia 

Wyceny.  

4. Zmiana z 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 poszczególnych składowych  

w portfelu wzorcowym, aż do rebalancingu mającego miejsce w pierwszym Dniu Wyceny 

każdego miesiąca.”. 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

pozostają bez zmian. 

 


