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Poznań, dnia 29 października 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. 

 

Zmiany dotyczą modyfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu Caspar Globalny. 

 

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

29 stycznia 2020 roku. 

 

 

- W Rozdziale XII statutu Funduszu w § 5 otrzymuje treść: 

 

„§5. Instrumenty Dłużne podmiotów prawa publicznego  

1. Z zastrzeżeniem postanowień §6.7 i §6.8, Fundusz może lokować łącznie do 34% (trzydzieści 

cztery 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. Z zastrzeżeniem postanowień §6.7 i §6.8, Fundusz może lokować łącznie do 34% (trzydzieści 

cztery procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub 

gwarantowane przez podmioty, o których mowa w §5.1, przy czym łączna wartość lokat  

w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty, 

których papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, Depozytów w tych 

podmiotach oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tymi podmiotami, nie może 

przekroczyć 34% (trzydzieści cztery procent) wartości Aktywów Subfunduszu.” 
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- W Rozdziale XII statutu Funduszu w § 6 ust. 7 i 8 otrzymują treść: 

 

„7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 34% (trzydzieści cztery 

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 lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest 

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 34% (trzydzieści cztery 

procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub 

gwarantowane przez podmioty, o których mowa w §6.7 powyżej, przy czym łączna wartość 

lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, 

którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, Depozytów w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może 

przekroczyć 34% (trzydzieści cztery procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”  

 

 

- W Rozdziale XII statutu Funduszu § 7 otrzymuje treść:  

 

„§7. Szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat  

1. Lokaty w Tytuły Uczestnictwa (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF) będą stanowić 

łącznie od 0% (zero procent) do 34% (trzydzieści cztery procent) wartości Aktywów 

Subfunduszu. 

2. Lokaty w Instrumenty Akcyjne będą stanowić co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) 

Aktywów Subfunduszu. 

3. Lokaty w Instrumenty Dłużne będą stanowić od 0% (zero procent) do 34% (trzydzieści cztery 

procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 

4. Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot Instrumenty 

Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych niebędących 

rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim oraz na 

rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 
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Polska i Państwo Członkowskie. Umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne będą 

zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. Dotyczy to  

w szczególności transakcji walutowych typu forward zawieranych w celu ochrony przed 

stratami walutowymi. 

5. Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze 

geograficznym.” 

 

 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

pozostają bez zmian. 

 

 


