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Poznań, dnia 1 stycznia 2022 roku 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  

CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO („Fundusz”)  

 

W związku ze zmianami w zakresie sposobu reprezentacji w Caspar Towarzystwie Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), Towarzystwo niniejszym ogłasza zmiany statutu Caspar 

Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 3 ust. 4 otrzymuje treść: 

 

„4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch 

Członków Zarządu Towarzystwa albo jednego Członka Zarządu Towarzystwa łącznie  

z prokurentem.” 

 

 

- 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% (dwa procent) 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% (dwa procent) (stawka wynagrodzenia stałego 
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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 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 niż 2% (dwa procent) 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% (dwa procent) (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 

§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.” 

 

 


