
 

Warszawa, 24 czerwca 2019 r.  

Zmiana statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego  

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) 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 zmianę statutu ALTUS 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: 

 

1) w art. 70 w ust. 1 na końcu lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) 

o następującym brzmieniu: 

„n) koszty doradców prawnych, w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków 

Funduszu lub Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,4% w skali roku od średniej 

WANS w roku kalendarzowym, ale nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) złotych rocznie, przy czym 

ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”; 

2) w art. 82 w ust. 1 na końcu lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) 

o następującym brzmieniu: 

„n) koszty doradców prawnych, w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków 

Funduszu lub Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,4% w skali roku od średniej 

WANS w roku kalendarzowym, ale nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) złotych rocznie, przy czym 

ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”; 

3) w art. 94 w ust. 1 na końcu lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) 

o następującym brzmieniu: 

„n) koszty doradców prawnych, w zakresie w jakim są one związane z realizacją obowiązków 

Funduszu lub Subfunduszu, do wysokości nieprzekraczającej 0,4% w skali roku od średniej 

WANS w roku kalendarzowym, ale nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) złotych rocznie, przy czym 

ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”. 

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego. Fundusz otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na 

dokonanie w/w zmian statutu. 

Powyższe zmiany wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 

24 września 2019 r. 

 


