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Poznań, dnia 1 stycznia 2021 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 w zakresie maksymalnych stawek stałej opłaty za zarządzanie Subfunduszami, którą 

może pobierać Towarzystwo wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem 

inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z dnia 13 

grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2380). 

 

Natomiast zmiany dotyczące wzorców (benchmarków) zostały zatwierdzone decyzją Komisji 

Nadzoru Finansowego z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. DFF.4022.815.2019.PG. 

 

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) w zw. z art. 24 ust. 2b Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, 

poniższe zmiany wchodzą w życie w z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

- W Rozdziale VII statutu Funduszu w § 12 ust. 1 otrzymuje treść: 

 

„1. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie 

większej jednak niż 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) w skali roku, liczonego jako 365 

(trzysta sześćdziesiąt pięć) dni lub 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni w przypadku, gdy rok 

kalendarzowy ma 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni, od średniej rocznej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu reprezentującej Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.” 

 

- W Rozdziale VII statutu Funduszu w § 12 ust. 3 otrzymuje treść: 

 

„3. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii S, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia stałego w wysokości ustalonej 

przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) (stawka 
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wynagrodzenia stałego za zarządzanie - SSZ) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta 

sześćdziesiąt pięć) dni lub 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni w przypadku, gdy rok 

kalendarzowy ma 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni, od średniej rocznej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu reprezentującej Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie, 

o którym mowa w §12.3, jest naliczane przez Towarzystwo w każdym Dniu Wyceny za każdy 

dzień roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny i jest 

wypłacane Towarzystwu do piętnastego dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, za który zostało naliczone.” „ 

 

- W Rozdziale VII statutu Funduszu § 14 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 14 Wzorzec 

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

indeksu MSCI Europe EUR Net Total Return Index.  

2. Wartość wzorca podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do waluty 

obcej, w której denominowany jest indeks określony w §14.1, ustalonego przez Narodowy 

Bank Polski na dany Dzień Wyceny. 

3. W przypadku zaprzestania publikowania indeksu stanowiącego wzorzec, zostanie on 

zastąpiony indeksem MSCI Europe Index.” 

 

- W Rozdziale VIII statutu Funduszu w § 12 ust. 1 otrzymuje treść: 

 

„1. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie 

większej jednak 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) w skali roku, liczonego jako 365 

(trzysta sześćdziesiąt pięć) dni lub 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni w przypadku, gdy rok 

kalendarzowy ma 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni, od średniej rocznej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu reprezentującej Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.” 

 

- W Rozdziale VIII statutu Funduszu w § 12 ust. 3 otrzymuje treść: 

 

„3. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii S, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia stałego w wysokości ustalonej 

przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) (stawka 
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wynagrodzenia stałego za zarządzanie - SSZ) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta 

sześćdziesiąt pięć) dni lub 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni w przypadku, gdy rok 

kalendarzowy ma 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) dni, od średniej rocznej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu reprezentującej Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie, 

o którym mowa w §12.3, jest naliczane przez Towarzystwo w każdym Dniu Wyceny za każdy 

dzień roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny i jest 

wypłacane Towarzystwu do piętnastego dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, za który zostało naliczone.” 

 

- W Rozdziale XII statutu Funduszu § 14 otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„§14. Wzorzec  

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

z indeksu 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).  

2. Wartość wzorca podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego złotego do waluty 

obcej, w której denominowany jest indeks określony w §14.1, ustalonego przez Narodowy 

Bank Polski na dany Dzień Wyceny. 

3. W przypadku zaprzestania publikowania indeksu stanowiącego wzorzec, zostanie on 

zastąpiony indeksem FTSE All-Share Index Total Return (ASXTR Index).” 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

pozostają bez zmian. 


