
 

Warszawa, 20 lipca 2018 r. 

 

Zmiany statutu SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego 

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.) niniejszym ogłasza następujące zmiany statutu SKOK 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego: 

 

1. W art. 3 pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„6. Dystrybutorzy – Fundusz, Towarzystwo lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszy, 

zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie.”  

2. W art. 3 pkt 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„15. Opłata Wyrównawcza – opłata pobierana zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy przy odkupywaniu 

Jednostek z tytułu niedochowania przez Uczestnika warunków określonych w umowie 

zawartej z Funduszem, regulaminie lub zobowiązaniu Uczestnika, na podstawie których został 

on zwolniony z obowiązku ponoszenia części lub całości opłaty manipulacyjnej. Poziom 

ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych może być uzależniony od rodzaju 

produktu, Funduszu bądź okresu oszczędzania, w związku z czym szczegółowe zasady 

ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych mogą być uregulowane odrębnie w 

dokumentach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Opłata Wyrównawcza należna jest 

od Uczestnika Dystrybutorowi.”  

3. W art. 29 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„4.  Pomniejszenie dokonanej wpłaty o należną opłatę manipulacyjną następuje w dniu nabycia 

Jednostek. Opłata manipulacyjna należna jest od Uczestnika Dystrybutorowi.”  

4. W art. 29 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„5. Przy odkupywaniu Jednostek Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Fundusz może przy 

odkupywaniu Jednostek pobrać Opłatę Wyrównawczą. Opłata Wyrównawcza należna jest od 

Uczestnika Dystrybutorowi.”  

5. W art. 35 ust. 3 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„4)  opłata pobierana jest w Funduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających 

Konwersji i należna jest od Uczestnika Dystrybutorowi.”  

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 20 lipca 2018 r. 

 

 

 

 


