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Poznań, dnia 2 sierpnia 2021 roku 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  

CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

W związku z otrzymaniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFF-FIO.4022.1.122.2018.KH  

z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu niniejszym ogłasza zmiany statutu Caspar Parasolowy Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. 

Zmiany statutu Funduszu dotyczą wprowadzenia nowych kategorii Jednostek Uczestnictwa 

zbywanych bezpośrednio przez Caspar Parasolowy FIO. 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, czyli z dniem 2 sierpnia 2021 roku. 

 

 

- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 2 pkt 15 otrzymuje treść: 

15. Jednostka Uczestnictwa – jednostka uczestnictwa kategorii A, A1, S lub S1, tytuł prawny 

Uczestnika do udziału w Aktywach danego Subfunduszu. 

 

- W Rozdziale IV statutu Funduszu § 1 otrzymuje treść: 

 

§1. Jednostki Uczestnictwa 

1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa, na warunkach przewidzianych w Ustawie 

o Funduszach Inwestycyjnych, Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem upoważnionych Dystrybutorów. Jednostki Uczestnictwa przydzielane są  

z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej jednostki. Z chwilą odkupienia przez Fundusz, 

Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Jednostki Uczestnictwa nie są 

oprocentowane.  

2. W ramach Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz za pośrednictwem 

Dystrybutorów, Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i S różniące się rodzajem  

i wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie.  

W odniesieniu do Subfunduszu Caspar Globalny Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A.  
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3. W ramach Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz bezpośrednio, Fundusz zbywa 

Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 i S1 różniące się rodzajem i wysokością pobieranej opłaty 

za zarządzanie. W odniesieniu do Subfunduszu Caspar Globalny Fundusz nie zbywa Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A1.  

4. Jednostki Uczestnictwa kategorii A:  

1) podlegają opłacie dystrybucyjnej, manipulacyjnej i wyrównawczej w wysokości określonej 

osobno dla każdego Subfunduszu odpowiednio w §11 w Rozdziałach Statutu dotyczących 

poszczególnych Subfunduszy, 

2) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu 

odpowiednio w §12 w Rozdziałach Statutu dotyczących poszczególnych Subfunduszy, 

3) są zbywane każdemu rodzajowi Uczestnika, 

4) wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach 

każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych) lub 250 euro (dwieście pięćdziesiąt 

euro), każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych) lub 25 euro (dwadzieścia pięć 

euro). 

5. Jednostki Uczestnictwa kategorii S:  

1) podlegają opłacie dystrybucyjnej, manipulacyjnej i wyrównawczej w wysokości określonej 

osobno dla każdego Subfunduszu odpowiednio w §11 w Rozdziałach Statutu dotyczących 

poszczególnych Subfunduszy, 

2) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu 

odpowiednio w §12 w Rozdziałach Statutu dotyczących poszczególnych Subfunduszy, 

3) są zbywane każdemu rodzajowi Uczestnika, 

4)  wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii S w ramach 

każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych) lub 250 euro (dwieście pięćdziesiąt 

euro), każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych) lub 25 euro (dwadzieścia pięć 

euro). 

6. Jednostki Uczestnictwa kategorii A1:  

1) podlegają opłacie dystrybucyjnej, manipulacyjnej i wyrównawczej w wysokości określonej 

osobno dla każdego Subfunduszu odpowiednio w §11 w Rozdziałach Statutu dotyczących 

poszczególnych Subfunduszy, 

2) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu 

odpowiednio w §12 w Rozdziałach Statutu dotyczących poszczególnych Subfunduszy, 

3) są zbywane każdemu rodzajowi Uczestnika, 
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4) wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 w ramach 

każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych) lub 250 euro (dwieście pięćdziesiąt 

euro), każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych) lub 25 euro (dwadzieścia pięć 

euro). 

7. Jednostki Uczestnictwa kategorii S1:  

1) podlegają opłacie dystrybucyjnej, manipulacyjnej i wyrównawczej w wysokości określonej 

osobno dla każdego Subfunduszu odpowiednio w §11 w Rozdziałach Statutu dotyczących 

poszczególnych Subfunduszy, 

2) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu 

odpowiednio w §12 w Rozdziałach Statutu dotyczących poszczególnych Subfunduszy, 

3) są zbywane każdemu rodzajowi Uczestnika, 

4)  wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii S1 w ramach 

każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych) lub 250 euro (dwieście pięćdziesiąt 

euro), każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych) lub 25 euro (dwadzieścia pięć 

euro). 

8. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. 

9. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. 

10. Jednostki Uczestnictwa nie podlegają oprocentowaniu. 

11. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. 

12. Zastaw na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczny, z chwilą dokonania na wniosek 

zastawcy lub zastawnika, zapisu w Subrejestrze albo Subrejestrach Uczestnika o ustanowieniu 

zastawu, wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi umowy zastawu. 

13. Do czasu wygaśnięcia zastawu posiadacz Jednostek Uczestnictwa obciążonych 

zastawem, nie może złożyć zlecenia odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, bez zgody 

osoby, na rzecz której ten zastaw został ustanowiony. 

14. W razie śmierci Uczestnika, Fundusz jest obowiązany na żądanie: 

1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków 

związanych z pogrzebem Uczestnika – odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane  

w Subrejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze 

zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego 

odkupienia, 

2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji zapisu na wypadek śmierci 

– odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Subrejestrze do wartości nie wyższej 

niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne 
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przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 

ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej 

wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę 

uzyskaną z tego odkupienia. 

15. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wykupione przez Fundusz odpowiednio do 

wartości, o których mowa w §1.14, nie wchodzą w skład masy spadkowej po Uczestniku. 

16. Dyspozycja, o której mowa w §1.14, może być w każdym czasie przez Uczestnika zmieniona 

lub odwołana.  

 

 

- W Rozdziale VII statutu Funduszu § 12 otrzymuje treść: 

 

§12. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem 

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.   

1a. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej 

jednak niż 80% stawki określonej w §12.1 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. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §12.1 i § 12.1a, 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.  

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 

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

Netto Subfunduszu reprezentującej Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie,  

o którym mowa w niniejszym ustępie, 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.  

3a. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii S1, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia stałego w wysokości ustalonej 

przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 80% stawki określonej w §12.3 (stawka 

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 niniejszym ustępie, 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. 

4. Ponad wynagrodzenie, o którym mowa w §12.3 i § 12.3a, w odniesieniu do Jednostek 

Uczestnictwa odpowiednio kategorii S i S1, Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem 

uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia zmiennego w wysokości do 20% (dwadzieścia 

procent) (stawka wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie - SZZ) w skali roku od dodatniej 

różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z wartości Jednostki Uczestnictwa odpowiednio 

kategorii S i S1 Subfunduszu po rezerwie RS(d) na część stałą wynagrodzenia, o której mowa w 

§12.5, a stopą zwrotu z właściwego wzorca określonego w §14.1 niniejszego rozdziału. 

5. W każdym Dniu Wyceny na wynagrodzenie Towarzystwa określone w §12.3, § 12.3a i §12.4 

naliczana jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu związanych z funkcjonowaniem danego 

Subfunduszu, zgodnie z poniższym algorytmem: 

 

RZ(d) =RS(d) + RZZ(d) 

 

gdzie: 

RZ(d) - rezerwa na łączne wynagrodzenie Towarzystwa w dniu d 

RS(d) - rezerwa na wynagrodzenie stałe w dniu d 
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RZZ(d) - rezerwa na wynagrodzenie zmienne w dniu d liczona odrębnie dla Jednostek 

Uczestnictwa kategorii S i S1 

 

gdzie: 

RS(d) = SSZ * Wn(r)(d-1) * LD/LDR * L(d-1) 

 

 

RZZ(d) = Max (0;SZZ * alfaN(r)(d)*Wn(r)(0)) * L (d0) 

 

gdzie: 

d   - bieżący Dzień Wyceny, 

r  - bieżący rok dla d, 

SSZ   - stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie, 

SZZ   - stawka wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie, 

LD   - liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny, 

LDR   - liczba dni w roku bieżącym, 

B(r)(d)   - wartość właściwego wzorca w dniu d w roku r,  

B(r)(0)  - wartość właściwego wzorca w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku 

kalendarzowym dla roku r. Dla pierwszego roku działalności to wartość równa wartości wzorca 

w pierwszym Dniu Wyceny Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 danego Subfunduszu, 

L(d0)  - liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S i S1 na rozpoczęcie Dnia 

Wyceny, 

W(r)(d) - Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i S1 w dniu d 

(po rezerwie RS(d) na część stałą wynagrodzenia) w roku r, 

Wn(r)(d-1) - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i S1  

w dniu poprzednim, 

Wn(r)(0) - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i S1  

w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym dla roku r. Dla pierwszego roku 

działalności to wartość równa wartości Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 Subfunduszu  

w pierwszym dniu Wyceny Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 danego Subfunduszu, 

alfaN(r)(d) - dodatnia niewypłacona różnica między dodatnią stopą zwrotu z wartości 

Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 Subfunduszu – po rezerwie RS(d) na część stałą 

wynagrodzenia - a stopą zwrotu z właściwego wzorca Subfunduszu od ostatniego Dnia 
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Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym względem roku r do dnia d w roku r, wyliczaną 

zgodnie ze wzorem: 

alfaN(r)(d) = (W(r)(d)-Wn(r)(0)) / Wn(r)(0) – (B(r)(d)-B(r)(0)) / B(r)(0) 

 

 

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. 

7.  W przypadku, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii S i S1 

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 odpowiednio kategorii S i S1 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 VIII statutu Funduszu § 12 otrzymuje treść: 

 

§12. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem 

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.   

1a. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej 

jednak niż 80% stawki określonej w §12.1 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. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §12.1 i § 12.1a, 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.  

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 

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 niniejszym ustępie,  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.  

3a. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii S1, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia stałego w wysokości ustalonej 

przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 80% stawki określonej w §12.3 (stawka 

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 niniejszym ustępie,  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. 

4. Ponad wynagrodzenie, o którym mowa w §12.3 i §12.3a, w odniesieniu do Jednostek 

Uczestnictwa odpowiednio kategorii S i S1, Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem 

uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia zmiennego w wysokości do 20% (dwadzieścia 

procent) (stawka wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie - SZZ) w skali roku od dodatniej 

różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z wartości Jednostki Uczestnictwa odpowiednio 

kategorii S i S1 Subfunduszu po rezerwie RS(d) na część stałą wynagrodzenia, o której mowa  

w §12.5, a stopą zwrotu z właściwego wzorca określonego w §14 niniejszego rozdziału. 
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5. W każdym Dniu Wyceny na wynagrodzenie Towarzystwa określone w §12.3, § 12.3a i §12.4 

naliczana jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu związanych z funkcjonowaniem danego 

Subfunduszu, zgodnie z poniższym algorytmem: 

 

RZ(d) =RS(d) + RZZ (d) 

 

gdzie: 

RZ(d) - rezerwa na łączne wynagrodzenie Towarzystwa w dniu d 

RS(d) - rezerwa na wynagrodzenie stałe w dniu d  

RZZ(d) - rezerwa na wynagrodzenie zmienne  w dniu d liczona odrębnie dla Jednostek 

Uczestnictwa kategorii S i S1 

 

 

gdzie: 

RS(d) = SSZ * Wn(r)(d-1) * LD/LDR * L(d-1) 

 

 

RZZ(d) = Max (0;SZZ * alfaN(r)(d)*Wn(r)(0)) * L (d0) 

 

gdzie: 

d   - bieżący Dzień Wyceny, 

r  - bieżący rok dla d, 

SSZ   - stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie, 

SZZ   - stawka wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie, 

LD   - liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny, 

LDR   - liczba dni w roku bieżącym, 

B(r)(d)   - wartość właściwego wzorca w dniu d w roku r,  

B(r)(0)  - wartość właściwego wzorca w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku 

kalendarzowym dla roku r. Dla pierwszego roku działalności to wartość równa wartości wzorca 

w pierwszym Dniu Wyceny Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 danego Subfunduszu, 

L(d0)  - liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S i S1 na rozpoczęcie Dnia 

Wyceny, 

W(r)(d)  - Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i S1  

w dniu d (po rezerwie RS(d) na część stałą wynagrodzenia) w roku r, 
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Wn(r)(d-1) - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S  

i S1 w dniu poprzednim, 

Wn(r)(0)  - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S  

i S1 w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym dla roku r. Dla pierwszego 

roku działalności to wartość równa wartości Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 Subfunduszu 

w pierwszym dniu Wyceny Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 danego Subfunduszu, 

alfaN(r)(d) - dodatnia niewypłacona różnica między dodatnią stopą zwrotu z wartości 

Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 Subfunduszu – po rezerwie RS(d) na część stałą 

wynagrodzenia - a stopą zwrotu z właściwego wzorca Subfunduszu od ostatniego Dnia 

Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym względem roku r do dnia d w roku r, wyliczaną 

zgodnie ze wzorem: 

alfaN(r)(d) = (W(r)(d)-Wn(r)(0)) / Wn(r)(0) – (B(r)(d)-B(r)(0)) / B(r)(0) 

 

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. 

7.  W przypadku, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii S i S1 

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 odpowiednio kategorii S i S1 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 XII statutu Funduszu § 12 otrzymuje treść: 

 

§12. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem  

 

1. 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 1,95% (jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych 
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procenta) (stawka 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 niniejszym ustępie, 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.  

1a. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii S1, Towarzystwo za zarządzanie 

Subfunduszem uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia stałego w wysokości ustalonej 

przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 80% stawki określonej w § 12.1 (stawka 

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 niniejszym ustępie, 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. 

2. Ponad wynagrodzenie, o którym mowa w §12.1 i § 12.1a, w odniesieniu do Jednostek 

Uczestnictwa odpowiednio kategorii S i S1, Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem 

uprawnione jest do pobierania wynagrodzenia zmiennego w wysokości do 15% (piętnaście 

procent) (stawka wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie - SZZ) w skali roku od dodatniej 

różnicy pomiędzy dodatnią stopą zwrotu z wartości Jednostki Uczestnictwa odpowiednio 

kategorii S i S1 Subfunduszu po rezerwie RS(d) na część stałą wynagrodzenia, o której mowa  

w §12.3, a stopą zwrotu z właściwego wzorca określonego w §14.1 niniejszego rozdziału.  

3. W każdym Dniu Wyceny na wynagrodzenie Towarzystwa określone w §12.1, § 12.1a i §12.2 

naliczana jest rezerwa w ciężar kosztów Subfunduszu związanych z funkcjonowaniem danego 

Subfunduszu, zgodnie z poniższym algorytmem:  

 

RZ(d) =RS(d) + RZZ (d) 

gdzie:  

 

RZ(d) - rezerwa na łączne wynagrodzenie Towarzystwa w dniu d  
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RS(d) - rezerwa na wynagrodzenie stałe w dniu d  

RZZ(d) - rezerwa na wynagrodzenie zmienne w dniu d liczona odrębnie dla Jednostek 

Uczestnictwa kategorii S i S1 

 

gdzie:  

RS(d) = SSZ * Wn(r)(d-1) * LD/LDR * L(d-1) 

 

RZZ(d) = Max (0;SZZ * alfaN(r)(d)*Wn(r)(0)) * L (d0) 

 

gdzie:  

 

d - bieżący Dzień Wyceny,  

r - bieżący rok dla d,  

SSZ - stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie,  

SZZ - stawka wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie,  

LD - liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny,  

LDR - liczba dni w roku bieżącym,  

 B(r)(d) - wartość właściwego wzorca w dniu d w roku r,  

B(r)(0) - wartość właściwego wzorca w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku 

kalendarzowym dla roku r. Dla pierwszego roku działalności to wartość równa  wartości wzorca 

w pierwszym Dniu Wyceny,  

L(d0) - liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii S i S1 na rozpoczęcie Dnia Wyceny,  

W(r)(d) - Wartość Aktywów Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i S1 w dniu d 

(po rezerwie RS(d) na część stałą wynagrodzenia) w roku r,  

Wn(r)(d-1) - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i S1  

w dniu poprzednim,  

Wn(r)(0) - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii S i S1  

w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym dla roku r. Dla pierwszego roku 

działalności to wartość równa wartości Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 Subfunduszu  

w pierwszym Dniu Wyceny,  

alfaN(r)(d) - dodatnia niewypłacona różnica między dodatnią stopą zwrotu z wartości 

Jednostki Uczestnictwa kategorii S i S1 Subfunduszu – po rezerwie RS(d) na część stałą 

wynagrodzenia – a stopą zwrotu z właściwego wzorca Subfunduszu od ostatniego Dnia 
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Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym względem roku r  do dnia d w roku r, wyliczaną 

zgodnie ze wzorem:  

alfaN(r)(d) = (W(r)(d)-Wn(r)(0)) / Wn(r)(0) – (B(r)(d)-B(r)(0)) / B(r)(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 i S1 

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 odpowiednio kategorii S i S1 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. 

6. W odniesieniu do Subfunduszu Caspar Globalny Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i A1. 

 

 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

pozostają bez zmian. 


