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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
PÓŁROCZNEGO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Wprowadzenie
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego połączonego sprawozdania finansowego OPERA
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul.
Marszałkowska 142, na które składają się: wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego,
połączone zestawienie lokat oraz połączony bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku,
połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto
sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku („półroczne połączone
sprawozdanie finansowe”).
Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), towarzystwa
zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz, w skład którego wchodzą subfundusze:
OPERA Alfa-plus.pl, OPERA Avista-plus.pl, OPERA Beta-plus.pl oraz OPERA Tutus-plus, jest
odpowiedzialny za sporządzenie półrocznego połączonego sprawozdania finansowego i za jego
rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r.
poz. 351 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego połączonego
sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu
Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych
przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów.
Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób
odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych
i innych procedur przeglądu.
Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami
Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania. Na skutek tego przegląd nie
wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane
w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego
półrocznego połączonego sprawozdania finansowego.
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Wniosek
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co
kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne połączone sprawozdanie finansowe nie przedstawia
rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2020
roku oraz jego wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą
o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości.
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Warszawa, 28 sierpnia 2020 roku
Szanowni Państwo,
niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe OPERA Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do
30 czerwca 2020 roku.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku Wartość Aktywów Netto OPERA Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wyniosła 171 921 tysięcy złotych.
Pierwsze półrocze 2020 roku na światowych rynkach zdominowane było przez błyskawicznie
rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa oraz ogromną zmienność globalnych rynków
akcji i obligacji wynikającą z niepewności i obaw co do wpływu wirusa na stan światowej
gospodarki. Niemniej jednak początek roku rozpoczął się w dobrych nastrojach, co było
wynikiem podpisania wstępnego porozumienia handlowego między Stanami Zjednoczonym
a Chinami. Pozytywny sentyment nie utrzymał się jednak długo. Światowe giełdy początkowo
nie reagowały gwałtownie na informacje z Chin, gdzie każdego dnia zwiększała się liczba
chorych zakażonych nowym typem wirusa. Dopiero ekspansja wirusa na Europę
spowodowała gwałtowny wzrost awersji do ryzyka wynikający z przerwania globalnego
łańcucha dostaw oraz obaw inwestorów o stan światowej gospodarki. Fala wyprzedaży,
która przetoczyła się przez giełdowe parkiety na całym świecie napędzana była strachem o
kondycję finansową spółek, które w wyniku epidemii z dnia na dzień wstrzymywały produkcję
i zaprzestawały świadczenia usług. Spadek przychodów w wyniku zamknięcia całych branż
gospodarki wiązał się z obawami o regulowanie przyszłych zobowiązań finansowych co
powodowało dodatkową presję na całe sektory i dalsze spadki. Skala paniki na rynkach w
marcu była tak wielka, iż traciły nie tylko aktywa postrzegane jako ryzykowne, ale również
aktywa uważane do tej pory za bezpieczne przystanie, takie jak obligacje oraz metale
szlachetne. Dynamika spadków na światowych parkietach na przełomie lutego i marca była
tak gwałtowna, że zaledwie w ciągu kilku tygodni główne indeksy straciły około 40%
ustanawiając kilkuletnie minima. Spadek przyrostu nowych zachorowań pod koniec
pierwszego kwartału oraz związane z tym stopniowe odmrażanie poszczególnych gałęzi
gospodarek przełożyło się na mocne odbicie rynków akcji. Bezprecedensowa panika i
związana z tym przecena na rynkach akcyjnych spowodowała, iż wyceny wielu spółek stały
się atrakcyjne w świetle spodziewanego odbicia stanu gospodarki, co dodatkowo było
wsparciem dla strony kupującej. Drugi kwartał 2020 roku przyniósł kontynuacje ruchu
wzrostowego, który wynikał zarówno z działań banków centralnych jak i polepszających się
wskaźników wyprzedzających. Okres między początkiem kwietnia a końcem czerwca dla
rynków akcyjnych okazał się najlepszym kwartałem od ponad 10 lat.
Zachowanie głównych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
wpisywało się w trend globalny, niemniej jednak polska giełda w tym okresie wypadła
relatywnie słabiej, podobnie jak pozostałe rynki wschodzące, co było rezultatem zarówno
umacniającego się dolara amerykańskiego, jak i spadków notowań surowców
przemysłowych. Niewielka, na tle rynków rozwiniętych płynność oraz struktura indeksu
polskich blue chipów wzmocniła dynamikę spadków. Skala wyprzedaży na największych

polskich spółkach zepchnęła indeks WIG20 poniżej minimum z czasów kryzysu finansowego
w 2009 roku. Nieco mniejszy spadek w kulminacyjnym momencie paniki zanotowały indeksy
małych i średnich spółek. Podobnie jak na parkietach bazowych, tak i na GPW w drugim
kwartale obserwowaliśmy wzrost apetytu na ryzyko i tym samym odbicie na rynku akcji.
Okres ten okazał się najlepszy dla spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80, który już w
połowie czerwca znalazł się powyżej poziomu sprzed epidemii koronawirusa. Słabiej wypadł
mWIG40 oraz WIG20, którym do poziomów sprzed epidemii brakuje wciąż około 15%.
Sądzimy, iż uwaga inwestorów w kolejnych miesiącach skupiona będzie na temacie
pandemii oraz możliwej drugiej fali w sezonie jesiennym, co niewątpliwie sprzyjać będzie
utrzymywaniu zwiększonej zmienności na globalnych rynkach akcji. Drugim wydarzeniem,
które może mieć równie mocny wpływ na zachowanie światowych giełd będą listopadowe
wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

……………………………………
Maciej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

……………………………………
Krzysztof Łękarski
Wiceprezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OPERA SPECJALISTYCZNY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY
Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI
OPERA ALFA-PLUS.PL
OPERA AVISTA-PLUS.PL
OPERA BETA-PLUS.pl
OPERA TUTUS-PLUS
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 ROKU

OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej zwany „Funduszem”) jest specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, utworzonym i działającym na zasadach
określonych w przepisach Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 roku, poz. 95) Czas trwania Funduszu jest
nieograniczony.
Subfunduszami Funduszu są:
1) OPERA Alfa-plus.pl;
2) OPERA Avista-plus.pl;
3) OPERA Beta-plus.pl;
4) OPERA Tutus-plus
Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe
subfundusze.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie
w dniu 6 kwietnia 2009 roku pod numerem RFi 455. Początkowo fundusz składał się z 3 subfunduszy: OPERA
Avista-plus.pl, OPERA Universa-plus.pl i OPERA Alfa-plus.pl. W dniu 7 grudnia 2011 roku działalność rozpoczął
subfundusz OPERA Tutus-plus, zaś 21 lutego 2012 subfundusz OPERA Universa-plus.pl zmienił strategię
inwestycyjną oraz nazwę na Eurogeddon, następnie w dniu 6 września 2017 roku fundusz Eurogeddon zmienił
strategię inwestycyjną oraz nazwę na Beta-plus.pl. Subfundusze zostały utworzone na czas nieokreślony.
Urząd Statystyczny w Warszawie wpisał Fundusz do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej
nadając mu numer identyfikacyjny REGON 141809590. Funduszowi został nadany przez Pierwszy Mazowiecki
Urząd Skarbowy w Warszawie numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1070013474.
Fundusz jest zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej zwane
„Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 142. Towarzystwo zostało w dniu 15 lutego
2005 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000228007, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Towarzystwo jest pierwszym w Polsce towarzystwem funduszy inwestycyjnych założonym przez
osoby fizyczne.
Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.
Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie Funduszu i w
Ustawie. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy reprezentują jednakowe prawa.
Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw
i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002
roku Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).
Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu
Fundusz składa się z czterech Subfunduszy.
W ramach każdego z Subfunduszy prowadzona jest odmienna polityka inwestycyjna.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
1. W ramach Subfunduszu OPERA Avista-plus.pl dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery
Wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.
2. W ramach Subfunduszu Beta-plus.pl stosuje strategię polityki aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień
zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny
i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane w
ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na
Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom
3. W ramach Subfunduszu OPERA Alfa-plus.pl będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co
oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny
i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane w
ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na
Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom.
4. W ramach Subfunduszu OPERA Tutus-plus dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery
Wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.
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Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Szczegółowy opis specjalizacji i ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszy znajduje się w Statucie Funduszu.
Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku i zostało sporządzone na
dzień 30 czerwca 2020 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w
dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej 12 miesięcy od dnia 30 czerwca 2020 roku. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.
Przegląd sprawozdania finansowego został przeprowadzony przez Spółkę BDO Sp. Z o.o. sp. k., z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000729684.
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SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z o. o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa zagraniczne
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Suma:

Wartość wg ceny
nabycia w tys.
25 585
198 105
-2 361
20
56 913
19
278 281

2020-06-30
Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy
w tys.
29 377
201 217
-2 343
16
65 120
19
293 406

Procentowy udział
w aktywach ogółem
9,23%
63,24%
-0,74%
0,01%
20,47%
0,01%
92,22%

Wartość wg ceny
nabycia w tys.
19 845
172 714
-334
20
56 680
3 409
3 969
256 303

2019-12-31
Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy
w tys.
24 711
829
175 853
-375
17
64 237
1 488
3 969
270 729

Procentowy udział
w aktywach ogółem
9,01%
0,30%
64,09%
-0,14%
0,01%
23,41%
0,54%
1,45%
98,67%

POŁĄCZONY BILANS
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Należności
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Zobowiązania własne subfunduszy
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu
III. Aktywa netto (I - II)
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

2020-06-30
318 172
21 148
1 270
174 845
168 838
120 909
32 379
146 250
146 250
171 922
78 638
974 596
-895 958
79 310
43 256
36 054
13 974
171 922

2019-12-31
274 368
3 217
46
145 498
137 938
125 607
37 915
113 136
113 136
161 232
57 284
952 323
-895 039
90 831
42 051
48 780
13 117
161 232

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową,
które stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
I. Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Przychody z tytułu świadczeń dodatkowych
Przychody z tyt. zysków nadzwyczajnych
II. Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+-VI)

01-01-2020 - 3006-2020
3 464
2 984
248
232
2 283
189
162
47
124
1 709
52
23
2 260
1 204
-11 870
-12 726
-25
856
-81
-10 666

01-01-2019 - 31- 01-01-2019 - 3012-2019
06-2019
7 367
3 640
385
227
6 223
2 888
759
525
504
275
250
5 112
2 461
927
580
288
141
94
47
250
128
7
6
3 417
1 464
20
39
109
56
47
25
5 065
2 436
2 302
1 204
4 807
3 379
-4 531
2 159
-52
9 338
1 220
-88
-157
7 109
4 583

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa
Niniejszy rachunek wyniku należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego

OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):
a) z przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem)
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

01-01-2020 - 30-06-2020

01-01-2019 - 31-12-2019
161 232
-10 666
1 204
-12 726
856
-10 666
21 354
22 273
-919
10 688
171 922
164 389

179 172
7 109
2 302
-4 531
9 338
7 109
-25 049
113 359
-138 408
-17 940
161 232
166 383

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania
finansowego

OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2020 roku

OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
My niżej podpisani, Członkowie Zarządu OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000228007, działając stosownie do postanowień art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) składamy poniżej swe podpisy pod sprawozdaniem
finansowym funduszu OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od dnia 1
stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

……………………………………
Maciej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

……………………………………
Piotr Życzyński
Koordynator w Departamencie
Księgowości Funduszy
Podpis w formie elektronicznej
(sporządzający sprawozdanie finansowe)

……………………………………
Krzysztof Łękarski
Wiceprezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

Katowice, 28 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A. jako Depozytariusz dla OPERA Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane
dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach
pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów
przedstawionych w jednostkowym

sprawozdaniu

finansowym

Funduszu za okres

od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., sporządzonego 28 sierpnia 2020 r.,
są zgodne ze stanem faktycznym.
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Kapitał zakładowy – 130 100 000,00 zł
Kapitał wpłacony – 130 100 000,00 zł

