
 

Warszawa, 13 czerwca 2018 r. 

 

Zmiana statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego 

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 oraz art. 24 ust. 

6 pkt 1) w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 56 ze zm.) 

niniejszym ogłasza zmiany statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: 

 

1) w art. 8 w ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„a) ALTUS SuperLokator,” 

 

2) w artykule 64 ust. 1 na końcu lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem; 

 

3) w artykule 64 ust. 1 po lit. m) dodaje się nową lit. n) o następującym brzmieniu: 

„n) koszty doradców prawnych, przy czym koszty te ogółem nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 

(sto tysięcy) złotych rocznie, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”; 

 

4) w artykule 64 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„6. Wynagrodzenie stałe dla każdej kategorii jednostki nie może być wyższe, niż 1,0% (jeden 

procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku, przypadającej na poszczególne 

kategorie jednostek osobno, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego. Średnia WANS jest obliczana jako suma Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa 

w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym roku 

obrotowym. W przypadku gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje 

się Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na poszczególne kategorie jednostek, 

określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym bieżący dzień kalendarzowy.”; 

 

5) w artykule 64 skreśla się ust. 7 i 8. 

 

Zmiana statutu wskazana w pkt 1 powyżej wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. w dniu 

13 czerwca 2018 r. 

 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2 - 5 powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego. Fundusz otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie 
zmian statutu oraz na skrócenie terminu ich wejścia w życie. W związku z powyższym zmiany 
te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 13 czerwca 2018 r. 
 


