
 

Warszawa, 18 stycznia 2018 r. 

 

Zmiana statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego 

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy z dnia 

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

inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 56) niniejszym ogłasza zmiany statutu ALTUS Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego: 

 

1) Artykuł 62 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Artykuł 62 

„1. Fundusz będzie lokował do 100% (sto procent) Aktywów Subfunduszu w depozyty w bankach 

krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na 

żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, przy zastrzeżeniu że: 

a) ta część Aktywów Subfunduszu, która niezbędna będzie do zaspokojenia bieżących zobowiązań 

Funduszu dotyczących Subfunduszu utrzymywana będzie na rachunkach bankowych Funduszu 

otwartych dla Subfunduszu, 

b) ta część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie niezbędna do zaspokojenia bieżących 

zobowiązań Funduszu dotyczących Subfunduszu lokowana będzie w: 

i) depozyty, o których mowa powyżej, przy czym lokaty takie stanowić będą co najmniej 80% 

(osiemdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem że depozyty w jednym 

banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% 

Aktywów Subfunduszu; 

ii)  papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 

Narodowy Bank Polski, przy czym lokaty takie mogą stanowić nie więcej niż 20% 

(dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu. 

2. Obok kryteriów określonych w art. 12 ust. 4, przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu w 

depozyty, o których mowa w ust. 1 brane będą pod uwagę: 

a) relacja oprocentowanie depozytu – termin zapadalności; 

b) przewidywania odnośnie kształtowania się rynkowych stóp procentowych oraz poziomu inflacji. 

3. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 11 ust. 1 lit. c) oraz art. 13 ust. ust. 6-8.”;  

 

2) w artykule 63 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4. Towarzystwo nie pobiera opłat za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, 

kategorii B, kategorii C i kategorii P.”; 

 

3) w artykule 63 skreśla się ust. 5 – 7. 

 

Zmiany statutu wskazane w pkt 1 – 3 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia o zmianie statutu, tj. z dniem 18 kwietnia 2018 r. 


