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STATUT 
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 

 
Rozdział I 

Wstęp 
Artykuł 1 

Postanowienia ogólne 
1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany 

dalej „Funduszem”. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie 
skrótu „FIZ”. 

2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach określonych 
w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1355 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz w 
niniejszym Statucie, nadanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142. 

3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa, określone w ust. 2. 
4. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 
 

Artykuł 2 
Definicje 

W Statucie Funduszu użyto następujących definicji:  
1) Aktywa Funduszu lub Aktywa – mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki 

pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 
2) Baza Instrumentów Pochodnych – Instrumenty Bazowe w liczbie przypadającej na Instrumenty Pochodne 

będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz; 
3) Baza Towarowych Instrumentów Pochodnych – Towarowe Instrumenty Bazowe w liczbie przypadającej na 

Towarowe Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz; 
4) Certyfikaty – certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz, stanowiące niepodzielne papiery 

wartościowe na okaziciela, reprezentujące jednakowe prawa majątkowe;  
4a) Członek Konsorcjum – członek zorganizowanego przez Oferującego konsorcjum domów maklerskich oraz 

banków prowadzących działalność maklerską, za pośrednictwem których przyjmowane są zapisy na Certyfikaty 
serii A drugiej i kolejnych emisji; 

5) Depozytariusz – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ulica Sokolska 34, prowadzący 
rejestr Aktywów Funduszu, pełniący obowiązki depozytariusza zgodnie z Ustawą; 

6) Dom Maklerski – firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi będąca jednocześnie członkiem GPW; 

7) Dzień Roboczy – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na rynku prowadzonym przez GPW; 
8) Dzień Wyceny – dzień, na który dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto 

oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat; dniem tym jest: 
a) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po rejestracji Funduszu oraz 
b) ostatni Dzień Roboczy w miesiącu oraz 
c) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji 

oraz 
d) dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu oraz 
e) dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji oraz 
f) dzień podziału Certyfikatów; 

9) Dzień Wykupu – ostatni Dzień Roboczy w kwartale; 
10) Dzień Wypłaty – dzień, w którym Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotę, o której mowa w art. 19 

ust. 6, pomniejszoną o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów, przypadającą podmiotowi, którego 
Certyfikaty Fundusz wykupił, następujący nie wcześniej niż 2 Dni Robocze i nie później niż 4 Dni Robocze po 
Dniu Wykupu;  

11) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna; 
11a) Instrumenty Bazowe – Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, 

a także określone indeksy, kursy Walut Obcych lub stopy procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny 
Instrumentu Pochodnego; 

12) Instrumenty Pochodne – instrumenty pochodne w rozumieniu art. 2 pkt 18 Ustawy; 
13) Instrumenty Rynku Pieniężnego – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu art. 2 pkt 21 Ustawy; 
14) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna; 
15) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego; 
16) Krótka Sprzedaż – technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen 

określonych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, Instrumentów Pochodnych lub 
tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, 
o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek 
inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub 
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umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do 
momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw;  

17) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne lub NWP – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem 
obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 

18) Oferujący – Erste Securities Polska Spółka Akcyjna, jako podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów na 
Certyfikaty; 

19) PAP – Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna; 
20) Papiery Wartościowe – papiery wartościowe w rozumieniu art. 2 pkt 34 Ustawy; 
21) Prospekt – prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz 

Rozporządzenia 809/2004; 
22) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych 

prowadzony przez Sąd Rejestrowy; 
23) Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 
poz. 1859); 

24) Rozporządzenie 809/2004 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji 
zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji przez 
odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym 
(Dz. Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku, str. 1); 

25) Sąd Rejestrowy – Sąd Okręgowy w Warszawie; 
26) Specjalna Sesja Giełdowa – proces mający na celu stwierdzenie, czy emisja Certyfikatów doszła do skutku, 

a w przypadku dojścia emisji Certyfikatów do skutku – także umożliwienie przekazania środków pieniężnych 
zablokowanych na rachunkach pieniężnych przypisanych do rachunków papierów wartościowych podmiotów, 
które złożyły zapisy na Certyfikaty, na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez 
Depozytariusza i polegający w szczególności na porównaniu liczby Certyfikatów, na które złożono ważne zapisy, 
z minimalną i maksymalną liczbą Certyfikatów, które mogą być przedmiotem zapisów, z wykorzystaniem 
systemu informatycznego GPW; 

27) Statut – statut OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; 
27a) Towarowe Instrumenty Bazowe – oznaczone co do gatunku rzeczy, określone rodzaje energii, mierniki i limity 

wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, stanowiące 
podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego; 

28) Towarowe Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od 
oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub 
emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych; 

29) Towarzystwo – OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; 
29a) Tytuły Uczestnictwa – jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz 

tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za 
granicą; 

30) Uczestnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (jednakże 
posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu) będąca posiadaczem 
rachunku papierów wartościowych, na którym zapisany jest przynajmniej jeden Certyfikat; 

31) Ustawa o Ofercie Publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539); 

32) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183 poz. 1538); 

33) Waluta Obca – waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub euro; 
34) Wartość Aktywów Netto lub WAN – różnica wartości Aktywów Funduszu i wartości zobowiązań Funduszu; 
35) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat lub Wartość Certyfikatu – wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny 

przypadających na Certyfikaty podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych 
i nieumorzonych) Certyfikatów; 

36) Wymagana Wpłata na Certyfikaty – wpłata na Certyfikaty wymagana do pełnego opłacenia zapisu na 
Certyfikaty, to jest wpłata o wartości równej wartości iloczynu liczby Certyfikatów objętych zapisem i ceny 
emisyjnej Certyfikatu powiększonego o opłatę dystrybucyjną, o której mowa w art. 34 ust. 1, w przypadku gdy 
opłata ta jest pobierana; 

37) Zgromadzenie Inwestorów – organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz 
niniejszego Statutu. 

 
Rozdział II 

Organy Funduszu 
Artykuł 3 

Organy Funduszu 
Organami Funduszu są: Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów. 
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Artykuł 4 
Towarzystwo 

1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami 
trzecimi. 

2. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w statucie Towarzystwa.  
3. Towarzystwo działa w interesie Uczestników zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz niniejszego Statutu. 
4. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem 
spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 

 
Artykuł 5 

Zgromadzenie Inwestorów 
1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 
2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed 

dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożą w siedzibie Towarzystwa świadectwo depozytowe dla 
Certyfikatów wydane zgodnie z przepisami art. 9 – 12 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

3. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim 
przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.  

4. Każdy Certyfikat wskazany w treści świadectwa depozytowego, o którym mowa w ust. 2, daje prawo do jednego 
głosu w Zgromadzeniu Inwestorów. 

5. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie. 
6. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 

internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. 
Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę 
i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. 

7. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia 
Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła 
Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników 
występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na 
koszt Towarzystwa. 

8. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawach:  
1) rozwiązania Funduszu; 
2) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu; 
3) wyrażenia zgody na emisję nowych Certyfikatów; 
4) wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza; 
5) wyrażenia zgody na emisję obligacji. 

9. Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, także w przypadku, gdy dotyczą lokat, 
których wartość przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu. 

10. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli obecni 
są Uczestnicy reprezentujący wszystkie istniejące Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia 
uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze 
porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 

11. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego 
Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania 
finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy. 

12. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem 
ust. 13 i 14. 

13. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy 
reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 

14. Uchwała o wyrażeniu zgody na emisję obligacji jest podjęta, jeżeli głosy za wyrażeniem zgody na emisję obligacji 
oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 

15. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. 
16. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany 

przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów. 
 

Rozdział III 
Depozytariusz 

Artykuł 6 
Firma, siedziba i adres Depozytariusza 

1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru 
Aktywów Funduszu jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ulica Sokolska 34.  

2. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie, niezależnie od Towarzystwa i w interesie 
Uczestników Funduszu. 
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3. Na polecenie Funduszu Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące przechowywania Aktywów Funduszu 
również z bankami krajowymi, instytucjami kredytowymi lub bankami zagranicznymi. 

 
Rozdział IV 

Warunki dokonywania zapisów i wpłat na Certyfikaty 
Artykuł 7 

Pierwsza emisja Certyfikatów 
1. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów Towarzystwo, za pośrednictwem Domów Maklerskich, zbiera zapisy na 

Certyfikaty serii A. 
2. Emisja Certyfikatów serii A nastąpi w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 
3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A będzie nie mniej niż 5.000 i nie więcej niż 400.000 Certyfikatów. 
4. Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat i nie więcej niż 400.000 Certyfikatów. 
5. Cena emisyjna Certyfikatu wynosi 1.000,00 złotych i jest taka sama dla wszystkich Certyfikatów objętych 

zapisami. Cena emisyjna nie obejmuje prowizji Domu Maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest 
zapis na Certyfikaty. 

6. Przy zapisach na Certyfikaty serii A pierwszej emisji Towarzystwo nie pobiera opłaty dystrybucyjnej, o której 
mowa w art. 34 ust. 1. 

7. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, wysokość oraz sposób pobierania prowizji Domu Maklerskiego, za 
pośrednictwem którego składany jest zapis na Certyfikaty, określają wewnętrzne regulacje tego Domu 
Maklerskiego. Wysokość prowizji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być wyższa niż 2% wartości 
iloczynu liczby Certyfikatów objętych zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu. 

8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A pierwszej emisji wyniesie nie mniej niż 
5.000.000,00 złotych i nie więcej niż 400.000.000,00 złotych. 

 
Artykuł 8 
Nabywcy 

Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty 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 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). 
 

Artykuł 9 
Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 5, zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane w dniach od 19 marca 2007 roku do 
30 marca 2007 roku. 

2. Do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Towarzystwo zastrzega sobie 
prawo do zmiany terminów rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty. Informacja 
o zmianie terminów rozpoczęcia oraz przyjmowania zapisów na Certyfikaty, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym 
podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

3. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Towarzystwo może postanowić 
o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, przy czym okres ten może zostać przedłużony 
o maksymalnie 7 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, zgodnie z art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania 
tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po dniu 
doręczenia zezwolenia Komisji na utworzenie Funduszu. 

5. Okres trwania przyjmowania zapisów na Certyfikaty nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 
 

Artykuł 10 
Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty 

1. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane za pośrednictwem Domów Maklerskich, przy czym inwestor może 
złożyć zapis na Certyfikaty wyłącznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego, w którym posiada rachunek 
papierów wartościowych. 

2. Do przyjmowania zapisów na Certyfikaty Domy Maklerskie mogą wykorzystywać w szczególności formularze, 
na których przyjmowane są zlecenia kupna Papierów Wartościowych. 

3. Zapisy na Certyfikaty Domy Maklerskie mogą także przyjmować za pośrednictwem telefonu, faksu oraz za 
pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym sieci Internet, o ile formę taką dopuszczają wewnętrzne 
regulacje danego Domu Maklerskiego, na zasadach określonych w tych regulacjach. 

4. Złożenie zapisu na Certyfikaty jest równoznaczne ze złożeniem przez podmiot składający zapis na Certyfikaty 
oświadczenia, że: 
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1) zapoznał się z postanowieniami Statutu oraz warunkami oferty określonymi w Prospekcie i je 
zaakceptował; 

2) wyraża zgodę na nieprzydzielenie Certyfikatów zgodnie z art. 14. 
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże podmiot zapisujący się na Certyfikat od dnia dokonania zapisu do dnia przydziału 
Certyfikatów przez Towarzystwo, przy czym podmiot zapisujący się na Certyfikaty przestaje być związany 
zapisem w przypadku, gdy: 
1) postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się 

prawomocne; 
2) decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna; 
3) wygasło zezwolenie na utworzenie Funduszu, w tym na skutek niedojścia emisji Certyfikatów do skutku, 

w wyniku niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów na przynajmniej 5.000 
Certyfikatów. 

6. W przypadku, o którym mowa art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiot, który złożył zapis na 
Certyfikaty, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie i na warunkach określonych 
w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

7. W dniu Specjalnej Sesji Giełdowej Domy Maklerskie wprowadzają złożone zapisy na Certyfikaty do systemu 
informatycznego GPW w formie maklerskich zleceń kupna. 

 
Artykuł 11 

Pełnomocnictwo do dokonania zapisu na Certyfikaty 
Inwestorzy składający zapis na Certyfikaty, mogą złożyć zapis na Certyfikaty za pośrednictwem pełnomocnika 
posiadającego pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem papierów wartościowych inwestora w zakresie 
składania zlecenia kupna, udzielone zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim, w którym składany 
jest zapis na Certyfikaty, lub posiadającego pełnomocnictwo szczególne do złożenia zapisu na Certyfikaty 
sporządzone w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami świadczenia usług 
maklerskich obowiązującymi w Domu Maklerskim, w którym składany jest zapis na Certyfikaty. 
 

Artykuł 12 
Wpłaty na Certyfikaty 

1. Wpłata na Certyfikaty powinna zostać dokonana w złotych. 
2. Wartość dokonanej wpłaty na Certyfikaty powinna być równa wartości iloczynu liczby Certyfikatów objętych 

zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w chwili złożenia zapisu na Certyfikaty, środki na dokonanie wpłaty na Certyfikaty, 

w wysokości, o której mowa w ust. 2, są blokowane na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku 
papierów wartościowych należącego do podmiotu, który składa zapis na Certyfikaty. 

4. W przypadku, gdy w chwili złożenia zapisu na Certyfikaty, na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku 
papierów wartościowych należącym do podmiotu składającego zapis na Certyfikaty: 
1)  brak jest pełnego pokrycia na opłacenie złożonego zapisu na Certyfikaty oraz prowizji Domu Maklerskiego 

– złożony zapis na Certyfikaty zostanie uznany za zapis na największą całkowitą liczbę Certyfikatów, na 
jaką jest pokrycie; 

2) brak jest pokrycia na opłacenie zapisu na przynajmniej 1 Certyfikat oraz prowizji Domu Maklerskiego – 
złożony zapis na Certyfikaty zostanie uznany za zapis nieważny. 

5. Na żądanie podmiotu będącego posiadaczem rachunku papierów wartościowych, z którego złożony został zapis 
na Certyfikaty, Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje pisemne potwierdzenie 
dokonania wpłaty i przekazuje je podmiotowi na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług 
maklerskich obowiązującymi w danym Domu Maklerskim oraz w umowie łączącej dany Dom Maklerski i ten 
podmiot. 

6. Z zastrzeżeniem art. 14 ust. 4, środki zablokowane na rachunkach pieniężnych przypisanych do rachunków 
papierów wartościowych podmiotów, które złożyły zapisy na Certyfikaty, zostaną przekazane na wydzielony 
rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, za pośrednictwem KDPW i Oferującego, 
niezwłocznie, nie później jednak niż w trzecim Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym będzie miała 
miejsce Specjalna Sesja Giełdowa. 

7. Specjalna Sesja Giełdowa odbędzie się w pierwszym Dniu Roboczym następującym po ostatnim dniu 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty. 

8. Przed zarejestrowaniem Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na Certyfikatami ani 
kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą. 

 
Artykuł 13 

Przydział i wydanie Certyfikatów 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i art. 14, przydział Certyfikatów nastąpi w oparciu o złożone ważne zapisy, 

w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty. 
2. W przypadku złożenia, w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty, ważnych zapisów na więcej niż 400.000 

Certyfikatów, zapisy na Certyfikaty zostaną proporcjonalnie zredukowane, przy czym ułamkowe części 
Certyfikatów zostaną zaokrąglone do pełnego Certyfikatu. O certyfikaty nieobjęte zapisami po dokonaniu 
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redukcji zostaną powiększone kolejno zapisy tych podmiotów, których zapisy zostały zredukowane i które 
złożyły zapis na największą liczbę Certyfikatów, przy czym żaden z powiększonych w ten sposób zapisów nie 
będzie obejmował większej liczby Certyfikatów, niż liczba, na jaką został złożony. 

3. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów, Towarzystwo złoży do Sądu Rejestrowego wniosek 
o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 

4. Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych i zarejestrowaniu Certyfikatów 
w KDPW na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
nastąpi wydanie Certyfikatów przez Fundusz. Wydanie Certyfikatów nastąpi poprzez zapisanie ich na 
rachunkach papierów wartościowych, z których podmioty, którym wydawane są Certyfikaty, złożyły zapisy na 
Certyfikaty. 

5. Nie później niż w terminie 7 dni od wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz wystąpi 
z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez 
GPW. 

6. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
prowadzonym przez GPW, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu. 

 
Artykuł 14 

Nieprzydzielenie Certyfikatów 
1. Nieprzydzielenie Certyfikatów może być spowodowane: 

1) nieważnością zapisu na Certyfikaty, w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2; 
2) redukcją zapisów na Certyfikaty, dokonaną zgodnie z art. 13 ust. 2; 
3) wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie Funduszu, w przypadku niezłożenia w okresie przyjmowania 

zapisów na Certyfikaty ważnych zapisów na co najmniej 5.000 Certyfikatów. 
2. Przydział Certyfikatów staje się bezskuteczny w przypadku niedojścia emisji do skutku spowodowanego:  

1) uprawomocnieniem się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; 
2) podjęciem przez Komisję ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu; 
3) wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie Funduszu w przypadku niezłożenia przez Towarzystwo wniosku 

o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia 
doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu. 

3. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, środki pieniężne zablokowane na rachunku 
pieniężnym przypisanym do rachunku papierów wartościowych podmiotu, który złożył zapis na Certyfikaty, 
w części w jakiej zapis na Certyfikaty został zredukowany, zostaną odblokowane w dniu, w którym będzie miała 
miejsce Specjalna Sesja Giełdowa. 

4. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, środki pieniężne zablokowane na 
rachunkach pieniężnych przypisanych do rachunków papierów wartościowych podmiotów, które złożyły zapisy 
na Certyfikaty, zostaną odblokowane w dniu, w którym będzie miała miejsce Specjalna Sesja Giełdowa. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 2, dokona zwrotu wpłat na Certyfikaty wraz z wartością 
otrzymanych pożytków i odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza. Odsetki będą naliczone od dnia 
przekazania środków zablokowanych na rachunkach pieniężnych przypisanych do rachunków papierów 
wartościowych podmiotów, które złożyły zapisy na Certyfikaty, na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa 
prowadzony przez Depozytariusza, do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2. 

6. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunki pieniężne przypisane do rachunków papierów wartościowych 
podmiotów, które złożyły zapisy na Certyfikaty, z których złożono zapisy na Certyfikaty. 

7. Za dzień zwrotu środków pieniężnych uznaje się dzień obciążenia wydzielonego rachunku Towarzystwa 
prowadzonego przez Depozytariusza. 

8. Informacja o dojściu lub niedojściu emisji do skutku, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym podmiotom – także do 
publicznej wiadomości poprzez przekazanie do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

 
Rozdział V 

Kolejne emisje Certyfikatów 
Artykuł 15 

Zasady ogólne 
1. Warunki i tryb przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji będą określały Prospekty 

przygotowane w związku z dokonaniem emisji tych Certyfikatów. 
2. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż po wejściu w życie 

odpowiednich zmian Statutu. 
3. Wpłaty na Certyfikaty kolejnych emisji będą przyjmowane w terminach przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

tych emisji określonych w Statucie i Prospektach przygotowanych w związku z dokonaniem emisji tych 
Certyfikatów. 
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Artykuł 15a 
Emisja Certyfikatów serii A drugiej emisji 

1. Fundusz, za pośrednictwem Oferującego i Członków Konsorcjum, przyjmuje zapisy na Certyfikaty serii A drugiej 
emisji. 

2. Emisja Certyfikatów serii A drugiej emisji nastąpi w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 

3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji rozpocznie się dnia 19 maja 2008 roku, 
z zastrzeżeniem ust. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji zakończy się dnia 30 maja 
2008 roku. 

4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji rozpocznie się w dniu, o którym mowa w ust. 3, pod 
warunkiem, że do dnia przypadającego na 14 dni przed tym dniem Towarzystwu doręczona zostanie decyzja 
Komisji o zatwierdzeniu Prospektu sporządzonego w związku z emisją Certyfikatów serii A drugiej emisji. 

5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 
Certyfikatów serii A drugiej emisji. 

6. Zapis na Certyfikaty serii A drugiej emisji może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat serii A drugiej emisji i nie 
więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A drugiej emisji. 

7. Cena emisyjna Certyfikatu serii A drugiej emisji będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat 
w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. c), przypadającym na siedem dni przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji, i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na 
Certyfikat w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w art. 34 
ust. 1. Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej Certyfikatu serii A drugiej emisji nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji, zgodnie z art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania 
jej tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

8. Przy zapisach na Certyfikaty serii A drugiej emisji Towarzystwo może pobierać opłatę dystrybucyjną, o której 
mowa w art. 34 ust. 1. Szczegółowe stawki opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy zapisach na Certyfikaty serii A 
drugiej emisji będzie określał Prospekt sporządzony w związku z emisją tych Certyfikatów. 

9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A drugiej emisji będzie nie niższa niż 
wartość iloczynu liczby 1.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A drugiej emisji i nie wyższa niż wartość iloczynu 
liczby 200.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A drugiej emisji. 

 
Artykuł 15b 

Emisja Certyfikatów serii A trzeciej emisji 
1. Fundusz, za pośrednictwem Oferującego i Członków Konsorcjum, przyjmuje zapisy na Certyfikaty serii A trzeciej 

emisji. 
2. Emisja Certyfikatów serii A trzeciej emisji nastąpi w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 
3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji rozpocznie się dnia 28 lipca 2008 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji zakończy się dnia 8 sierpnia 
2008 roku. 

4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji rozpocznie się w dniu, o którym mowa w ust. 3, pod 
warunkiem, że: 
1) do dnia przypadającego na 14 dni przed tym dniem Towarzystwu doręczona zostanie decyzja Komisji 

o zatwierdzeniu Prospektu sporządzonego w związku z emisją Certyfikatów serii A trzeciej emisji; 
2) do dnia poprzedzającego ten dzień: 

a) zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów albo 
b) dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

poprzedniej emisji – w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku. 
5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 

Certyfikatów serii A trzeciej emisji. 
6. Zapis na Certyfikaty serii A trzeciej emisji może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat serii A trzeciej emisji i nie 

więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A trzeciej emisji. 
7. Cena emisyjna Certyfikatu serii A trzeciej emisji będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat 

w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. c), przypadającym na siedem dni przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji, i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na 
Certyfikat w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w art. 34 
ust. 1. Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej Certyfikatu serii A trzeciej emisji nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji, zgodnie z art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania 
jej tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

8. Przy zapisach na Certyfikaty serii A trzeciej emisji Towarzystwo może pobierać opłatę dystrybucyjną, o której 
mowa w art. 34 ust. 1. Szczegółowe stawki opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy zapisach na Certyfikaty serii A 
trzeciej emisji będzie określał Prospekt sporządzony w związku z emisją tych Certyfikatów. 
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9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A trzeciej emisji będzie nie niższa niż 
wartość iloczynu liczby 1.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A trzeciej emisji i nie wyższa niż wartość 
iloczynu liczby 200.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A trzeciej emisji. 

 
Artykuł 15c 

Emisja Certyfikatów serii A czwartej emisji 
1. Fundusz, za pośrednictwem Oferującego i Członków Konsorcjum, przyjmuje zapisy na Certyfikaty serii A 

czwartej emisji. 
2. Emisja Certyfikatów serii A czwartej emisji nastąpi w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 
3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji rozpocznie się dnia 6 października 2008 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji zakończy się dnia 
17 października 2008 roku. 

4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji rozpocznie się w dniu, o którym mowa w ust. 3, pod 
warunkiem, że: 
1) do dnia przypadającego na 14 dni przed tym dniem Towarzystwu doręczona zostanie decyzja Komisji 

o zatwierdzeniu Prospektu sporządzonego w związku z emisją Certyfikatów serii A czwartej emisji; 
2) do dnia poprzedzającego ten dzień: 

a) zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów albo 
b) dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

poprzedniej emisji – w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku. 
5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 

Certyfikatów serii A czwartej emisji. 
6. Zapis na Certyfikaty serii A czwartej emisji może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat serii A czwartej emisji 

i nie więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A czwartej emisji. 
7. Cena emisyjna Certyfikatu serii A czwartej emisji będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat 

w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. c), przypadającym na siedem dni przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji, i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na 
Certyfikat w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w art. 34 
ust. 1. Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej Certyfikatu serii A czwartej emisji nie później niż 
w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji, zgodnie 
z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od 
przekazania jej tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację 
na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

8. Przy zapisach na Certyfikaty serii A czwartej emisji Towarzystwo może pobierać opłatę dystrybucyjną, o której 
mowa w art. 34 ust. 1. Szczegółowe stawki opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy zapisach na Certyfikaty serii A 
czwartej emisji będzie określał Prospekt sporządzony w związku z emisją tych Certyfikatów. 

9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A czwartej emisji będzie nie niższa niż 
wartość iloczynu liczby 1.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A czwartej emisji i nie wyższa niż wartość 
iloczynu liczby 200.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A czwartej emisji. 

 
Artykuł 15d 

Emisja Certyfikatów serii A piątej emisji 
1. Fundusz, za pośrednictwem Oferującego i Członków Konsorcjum, przyjmuje zapisy na Certyfikaty serii A piątej 

emisji. 
2. Emisja Certyfikatów serii A piątej emisji nastąpi w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 
3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji rozpocznie się dnia 1 grudnia 2008 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji zakończy się dnia 12 grudnia 
2008 roku. 

4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji rozpocznie się w dniu, o którym mowa w ust. 3, pod 
warunkiem, że: 
1) do dnia przypadającego na 14 dni przed tym dniem Towarzystwu doręczona zostanie decyzja Komisji 

o zatwierdzeniu Prospektu sporządzonego w związku z emisją Certyfikatów serii A piątej emisji; 
2) do dnia poprzedzającego ten dzień: 

a) zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów albo 
b) dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

poprzedniej emisji – w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku. 
5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 

Certyfikatów serii A piątej emisji. 
6. Zapis na Certyfikaty serii A piątej emisji może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat serii A piątej emisji i nie 

więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A piątej emisji. 
7. Cena emisyjna Certyfikatu serii A piątej emisji będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat 

w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. c), przypadającym na siedem dni przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji, i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na 
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Certyfikat w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w art. 34 
ust. 1. Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej Certyfikatu serii A piątej emisji nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji, zgodnie z art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania 
jej tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

8. Przy zapisach na Certyfikaty serii A piątej emisji Towarzystwo może pobierać opłatę dystrybucyjną, o której 
mowa w art. 34 ust. 1. Szczegółowe stawki opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy zapisach na Certyfikaty serii A 
piątej emisji będzie określał Prospekt sporządzony w związku z emisją tych Certyfikatów. 

9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A piątej emisji będzie nie niższa niż 
wartość iloczynu liczby 1.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A piątej emisji i nie wyższa niż wartość iloczynu 
liczby 200.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A piątej emisji. 

 
Artykuł 15e 

Emisja Certyfikatów serii A szóstej emisji 
1. Fundusz, za pośrednictwem Oferującego i Członków Konsorcjum, przyjmuje zapisy na Certyfikaty serii A szóstej 

emisji. 
2. Emisja Certyfikatów serii A szóstej emisji nastąpi w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 
3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji rozpocznie się dnia 26 stycznia 2009 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji zakończy się dnia 6 lutego 
2009 roku. 

4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji rozpocznie się w dniu, o którym mowa w ust. 3, pod 
warunkiem, że: 
1) do dnia przypadającego na 14 dni przed tym dniem Towarzystwu doręczona zostanie decyzja Komisji 

o zatwierdzeniu Prospektu sporządzonego w związku z emisją Certyfikatów serii A szóstej emisji; 
2) do dnia poprzedzającego ten dzień: 

a) zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów albo 
b) dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty 

poprzedniej emisji – w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku. 
5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 

Certyfikatów serii A szóstej emisji. 
6. Zapis na Certyfikaty serii A szóstej emisji może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat serii A szóstej emisji i nie 

więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A szóstej emisji. 
7. Cena emisyjna Certyfikatu serii A szóstej emisji będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat 

w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. c), przypadającym na siedem dni przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji, i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na 
Certyfikat w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w art. 34 
ust. 1. Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej Certyfikatu serii A szóstej emisji nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A szóstej emisji, zgodnie z art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania 
jej tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

8. Przy zapisach na Certyfikaty serii A szóstej emisji Towarzystwo może pobierać opłatę dystrybucyjną, o której 
mowa w art. 34 ust. 1. Szczegółowe stawki opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy zapisach na Certyfikaty serii A 
szóstej emisji będzie określał Prospekt sporządzony w związku z emisją tych Certyfikatów. 

9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A szóstej emisji będzie nie niższa niż 
wartość iloczynu liczby 1.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A szóstej emisji i nie wyższa niż wartość iloczynu 
liczby 200.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A szóstej emisji. 

 
Artykuł 15f 

Emisja Certyfikatów serii A siódmej emisji 
1. Fundusz, za pośrednictwem Oferującego i Członków Konsorcjum, przyjmuje zapisy na Certyfikaty serii A 

siódmej emisji. 
2. Emisja Certyfikatów serii A siódmej emisji nastąpi w trybie oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. 
3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji rozpocznie się dnia 23 marca 2009 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji zakończy się dnia 3 kwietnia 
2009 roku. 

4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji rozpocznie się w dniu, o którym mowa w ust. 3, pod 
warunkiem, że: 
1) do dnia przypadającego na 14 dni przed tym dniem Towarzystwu doręczona zostanie decyzja Komisji 

o zatwierdzeniu Prospektu sporządzonego w związku z emisją Certyfikatów serii A siódmej emisji; 
2) do dnia poprzedzającego ten dzień: 

a) zostanie zamknięta poprzednia emisja Certyfikatów albo 
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b) dokonany zostanie zwrot wpłat zebranych w drodze przyjmowania zapisów na Certyfikaty 
poprzedniej emisji – w przypadku gdy emisja ta nie doszła do skutku. 

5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 
Certyfikatów serii A siódmej emisji. 

6. Zapis na Certyfikaty serii A siódmej emisji może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat serii A siódmej emisji i nie 
więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A siódmej emisji. 

7. Cena emisyjna Certyfikatu serii A siódmej emisji będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat 
w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. c), przypadającym na siedem dni przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji, i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na 
Certyfikat w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w art. 34 
ust. 1. Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej Certyfikatu serii A siódmej emisji nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A siódmej emisji, zgodnie z art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania 
jej tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

8. Przy zapisach na Certyfikaty serii A siódmej emisji Towarzystwo może pobierać opłatę dystrybucyjną, o której 
mowa w art. 34 ust. 1. Szczegółowe stawki opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy zapisach na Certyfikaty serii A 
siódmej emisji będzie określał Prospekt sporządzony w związku z emisją tych Certyfikatów. 

9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A siódmej emisji będzie nie niższa niż 
wartość iloczynu liczby 1.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A siódmej emisji i nie wyższa niż wartość 
iloczynu liczby 200.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A siódmej emisji. 

 
Rozdział VI 

Prawa Uczestników 
Artykuł 16 
Certyfikaty 

1. Certyfikaty są papierami wartościowymi na okaziciela, reprezentują jednakowe prawa majątkowe Uczestników. 
2. Certyfikaty emitowane przez Fundusz są publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi. 
3. Certyfikaty nie mają formy dokumentu.  
4. Certyfikaty są niepodzielne. 
5. Zbycie lub zastawienie Certyfikatów nie podlega żadnym ograniczeniom.  
6. Certyfikaty podlegają wykupowi na zasadach określonych w art. 19 Statutu. 
7. Certyfikaty umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Ustawie. 
 

Artykuł 17 
Podział Certyfikatów 

1. Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów. 
2. Certyfikaty dzielone są na równe części. Towarzystwo w drodze uchwały określa liczbę części, na którą jest 

dzielony Certyfikat. 
3. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na 

Certyfikat z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. f, przez liczbę części, na które dzielony jest 
Certyfikat, ustaloną zgodnie z ust. 2.  

4. Wartość referencyjna, o której mowa w art. 33 ust. 3, w przypadku podziału Certyfikatów jest ustalana 
analogicznie – poprzez podzielenie dotychczasowej wartości referencyjnej przez liczbę części, na które dzielony 
jest Certyfikat. 

5. Najpóźniej na 14 dni przed dniem, w którym ma nastąpić podział, informację o zamiarze podziału Certyfikatów, 
zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do Komisji i GPW, a po upływie 
20 minut od przekazania tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz 
publikację na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. W informacji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz wskazuje liczbę Certyfikatów po podziale, która będzie odpowiadała jednemu 
Certyfikatowi przed podziałem oraz datę, w której nastąpi podział. 

 
Artykuł 18 

Prawa Uczestników 
1. Z chwilą zapisania Certyfikatu na rachunku papierów wartościowych posiadacz tego rachunku staje się 

Uczestnikiem i nabywa prawa określone w ust. 2. 
2. W związku z posiadaniem Certyfikatów Uczestnikowi przysługują: 

1) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5;  
2) prawo do żądania wykupu przez Fundusz Certyfikatów oraz otrzymania wypłaty środków pieniężnych 

z tego tytułu, zgodnie z art. 19;  
3) prawo do przeniesienia praw z Certyfikatów; 
4) prawo do ustanowienia zastawu na Certyfikatach; 
5) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym. 

3. Uczestnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu. 
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Artykuł 19 
Wykup Certyfikatów 

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów na żądanie Uczestnika, na następujących zasadach: 
1) z zastrzeżeniem punktów poniższych oraz ust. 2, na żądanie Uczestnika, Fundusz dokonuje wykupu 

Certyfikatów w każdym Dniu Wykupu; 
2) Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów w siedzibie Domu Maklerskiego, w którym posiada 

rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Certyfikaty, nie wcześniej niż 1 dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym przypada Dzień Wykupu, i nie później niż 15 dnia miesiąca, w którym 
przypada Dzień Wykupu; żądanie wykupu powinno zawierać liczbę Certyfikatów objętych żądaniem oraz 
oznaczenie Dnia Wykupu; 

3) żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa; 
4) cena wykupu Certyfikatu równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wykupu. 

2. Jednorazowo wykupowi może ulec do 20% ogólnej liczby Certyfikatów. 
3. W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu, jakie mają być zrealizowane przez 

Fundusz w danym Dniu Wykupu, przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, Fundusz dokona redukcji liczby 
Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zgodnie z następującymi zasadami: 
1) liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do 

każdego pakietu Certyfikatów objętych żądaniami wykupu zapisanych na danym rachunku papierów 
wartościowych;  

2) ułamkowe części Certyfikatów powstałe w wyniku zastosowania redukcji zostaną zaokrąglone w dół do 
pełnego Certyfikatu;  

3) jeżeli łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 1 i 2 będzie niższa od maksymalnej liczby Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz, 
każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objętych żądaniami zapisanych na danym rachunku papierów 
wartościowych podlega zwiększeniu o 1 Certyfikat, w kolejności od największego do najmniejszego 
pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów objętych żądaniami wykupu będzie równa 
maksymalnej liczbie Certyfikatów, jakie mogą zostać wykupione przez Fundusz, przy czym żaden z 
powiększonych w ten sposób pakietów nie będzie obejmował większej liczby Certyfikatów, niż liczba, jaką 
obejmował pierwotnie;  

4) jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie zwiększenia zredukowanych pakietów Certyfikatów objętych 
żądaniami zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 3, w szczególności gdy poszczególne pakiety obejmować będą tę samą liczbę 
Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego zwiększeniu następuje w sposób losowy. 

4. (skreślony) 
5. Kwotę przypadającą Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów ustala się jako iloczyn ceny wykupu 

i liczby wykupywanych Certyfikatów pomniejszony o opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów, o której 
mowa w art. 35 ust. 1. 

6. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w Dniu Wypłaty. W Dniu Wypłaty 
Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotę, o której mowa w ust. 5, pomniejszoną o podatki należne na 
podstawie odrębnych przepisów, przypadającą podmiotowi, którego Certyfikaty Fundusz wykupił. 

7. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów przekazane będą na rachunki pieniężne przypisane do 
rachunków papierów wartościowych, należących do podmiotów, których Certyfikaty Fundusz wykupił, 
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. 

8. Informacja o terminach Dni Wykupu przypadających w danym roku kalendarzowym będzie udostępniana nie 
później niż na 7 dni przed zakończeniem poprzedniego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że informacja 
o terminach Dni Wykupu przypadających w pierwszym roku kalendarzowym działalności Funduszu zostanie 
udostępniona w dniu następującym po dniu wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 
Informacje o terminach Dni Wykupu przypadających w danym roku kalendarzowym, zgodnie z art. 56 ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej, będą przekazywane do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym 
podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie 
internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

9. Informacje o wykupie Certyfikatów, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, będą przekazywane do 
Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym podmiotom – także do publicznej wiadomości 
poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

 
Rozdział VII 

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej 
Artykuł 20 

Cel inwestycyjny 
1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie swoich Aktywów w kategorie 
lokat wymienione w art. 21. 

2. Fundusz będzie realizował politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Funduszu 
w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu 
a ponoszonym ryzykiem. 
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3. Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów 
Netto na Certyfikat może podlegać istotnym wahaniom.  

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
 

Artykuł 21 
Lokaty oraz limity inwestycyjne 

1. Fundusz może lokować swoje aktywa wyłącznie w: 
1) Papiery Wartościowe; 
2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 
3) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz będące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 

4) Waluty Obce; 
5) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 
7) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 
8) Towarowe Instrumenty Pochodne; 
– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 
9) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz niebędące Papierami 
Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą. 

2. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów 
Funduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może 
przekroczyć 40% wartości Aktywów Funduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta 
będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu. Przy 
wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z Ustawy oraz niniejszego rozdziału wartość Papierów 
Wartościowych danego emitenta lub danego rodzaju będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie pomniejsza 
łącznej wartości lokat w Papiery Wartościowe tego emitenta lub tego rodzaju. 

3. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Funduszu. 
4. Waluty Obce nie mogą stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Funduszu. 
5. Wierzytelności nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Funduszu. 
6. Inne niż zdematerializowane akcje oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą 

stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Funduszu. Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie mogą stanowić łącznie więcej niż 15% wartości Aktywów Funduszu, z tym, że udziały 
w jednym podmiocie nie mogą przekraczać 5% wartości Aktywów Funduszu. 

7. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są: 
1) akcje; 
2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 
3) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego 
lub instytucji zakłada lokowanie nie mniej niż 50% wartości aktywów w instrumenty, o których mowa 
w pkt 1 i 2 

– nie może stanowić więcej niż 100% wartości Aktywów Funduszu. 
8. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Papiery Wartościowe wchodzące 

w skład Aktywów Funduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 
pkt 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, pod warunkiem że: 
1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub Papierach Wartościowych, w które Fundusz 

może lokować zgodnie z postanowieniami Statutu; 
2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa 50% wartości pożyczonych Papierów Wartościowych 

w każdym Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych Papierów Wartościowych; 
3) pożyczka zostanie udzielona na okres nieprzekraczający 12 miesięcy; 
4) łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem pożyczek udzielonych przez Fundusz 

oraz Papierów Wartościowych tego samego emitenta będących przedmiotem lokat Funduszu nie 
przekroczy limitów, o których mowa w art. 145 ust. 3 i 4 Ustawy. 

9. Limity inwestycyjne, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem limitów inwestycyjnych 
dotyczących wartości Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, odnoszą się również 
do bezwzględnej wartości pozycji krótkiej netto. Przez pozycję krótką netto należy rozumieć sytuację, w której 
łączna wartość lokat danego typu jest mniejsza od zera. 

 
Artykuł 22 

Zaciąganie zobowiązań 
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1. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, 
pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości Aktywów Netto w chwili zawarcia 
umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% Wartości Aktywów Netto na 
dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W takim 
przypadku łączna wartość zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji nie może przekraczać 75% 
Wartości Aktywów Netto. 

 
Artykuł 23 
(skreślony) 

 
Artykuł 24 

Kryteria doboru lokat 
1. Zmierzając do realizacji celu inwestycyjnego, Fundusz dąży do maksymalizacji stopy zwrotu przy najniższym 

możliwym ryzyku. 
2. Decyzje dotyczące alokacji Aktywów pomiędzy poszczególne kategorie lokat, a także regiony geograficzne 

podejmowane są w oparciu o analizę makroekonomiczną oraz – w mniejszym stopniu – analizę techniczną 
poszczególnych rynków i giełd. 

3. Alokacja Aktywów w odniesieniu do poszczególnych lokat oparta jest na szacunku relacji zysk (oczekiwana 
stopa zwrotu) – ryzyko. Celem określenia tej relacji Fundusz może w szczególności wykorzystywać: 
1) w przypadku udziałowych Papierów Wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lokujących swoje aktywa w udziałowe 
Papiery Wartościowe oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów 
Pochodnych, których bazę stanowią udziałowe Papiery Wartościowe lub indeksy akcji – analizę sytuacji 
branży, analizę fundamentalną spółki, analizę porównawczą spółek; 

2) w przypadku wierzytelności, dłużnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, 
jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą lokujących swoje aktywa w dłużne Papiery Wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych 
Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego lub stopy procentowe – analizę makroekonomiczną, w tym w szczególności rynku stopy 
procentowej oraz analizę ryzyka kredytowego emitenta; 

3) w przypadku Walut Obcych oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych 
Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią kursy Walut Obcych – analizę makroekonomiczną, 
w tym w szczególności analizę bilansu płatniczego, analizę finansów publicznych oraz analizę rynku stopy 
procentowej kraju, w którym Waluta Obca stanowi środek płatniczy; 

4) w przypadku Towarowych Instrumentów Pochodnych – analizę czynników kształtujących popyt i podaż 
danego towaru, analizę ogólnej sytuacji na rynku towarów. 

4. W odniesieniu do wszystkich lokat – zajmując pozycję o charakterze krótkoterminowym, to jest taką, której 
przewidywany okres utrzymywania w portfelu Funduszu wynosi do 6 miesięcy, podstawową metodą doboru 
lokat będzie analiza techniczna, wzbogacona metodami, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 4. 

5. Ponadto, w odniesieniu do każdej lokaty, Fundusz prowadzi analizę płynności obrotu danym instrumentem oraz 
jej wpływu na płynność całego portfela lokat Funduszu. 

 
Artykuł 25 

Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne, dla których Instrumentami Bazowymi są: 

1) giełdowe indeksy akcji; 
2) akcje; 
3) dłużne Papiery Wartościowe; 
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
5) Waluty Obce; 
6) stopy procentowe. 

2. Instrumenty Pochodne, z wyłączeniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, mogą być 
przedmiotem lokat Funduszu pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. 

3. Lokaty w Instrumenty Pochodne dokonywane są: 
1) jako substytut lokaty w Instrumenty Bazowe; 
2) w celu ograniczenia ryzyka związanego z Instrumentami Bazowymi. 

4. Dokonanie lokaty w Instrumenty Pochodne jako substytut lokaty w Instrumenty Bazowe wymaga spełnienia 
przynajmniej jednego z poniższych warunków: 
1) płynność obrotu Instrumentem Pochodnym jest wyższa niż płynność obrotu Instrumentem Bazowym; 
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2) suma kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych związanych z zajęciem pozycji w Instrumencie 
Pochodnym jest niższa niż w przypadku zajęcia ekwiwalentnej pozycji w Instrumencie Bazowym; 

3) uzyskana cena Instrumentu Pochodnego jest lepsza niż możliwa do uzyskania cena Instrumentu 
Bazowego, to jest niższa – w przypadku transakcji odpowiadającej transakcji kupna Instrumentu 
Bazowego lub wyższa – w przypadku transakcji odpowiadającej transakcji sprzedaży Instrumentu 
Bazowego; 

4) w związku z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym płynność portfela inwestycyjnego Funduszu jest 
wyższa niż w przypadku zajęcia ekwiwalentnej pozycji w Instrumencie Bazowym. 

5. Przy dokonywaniu lokat w Instrumenty Pochodne stosowane są kryteria doboru lokat wymienione w art. 24, 
z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

6. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod 
warunkiem, że: 
1) transakcja jest zawierana z bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, którego 

kapitały własne wynoszą nie mniej niż 100.000.000,00 złotych w chwili zawarcia transakcji; 
2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej; 
3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane przez Fundusz lub pozycja w nich zajęta może 

być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta transakcją równoważącą. 
7. Fundusz, zawierając umowę, której przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, ustala 

Wartość Ryzyka Kontrahenta („WRK”), rozumianą jako ustaloną przez Fundusz wartość niezrealizowanego 
zysku na tej transakcji, przy czym przy ustalaniu wartości niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat 
bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości premii 
zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych 
Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji zawartych z tym samym podmiotem, WRK jest wyznaczana 
jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach. WRK w odniesieniu do 
wszystkich podmiotów będących stroną umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty 
Pochodne, nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, przy czym WRK 
w odniesieniu do każdego z takich podmiotów nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Funduszu. 

8. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego lub stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Funduszu. 

9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, 
o których mowa w art. 21 ust. 7, nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Funduszu. 

10. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce, nie może stanowić więcej niż 100% wartości 
Aktywów Funduszu. 

11. Z zastrzeżeniem ust. 12, wartość Bazy Instrumentów Pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad 
wyceny określonych przez Fundusz dla składnika lokat stanowiącego Bazę Instrumentów Pochodnych. 

12. Wartość Bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako iloczyn jednostki 
pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Instrumentu Pochodnego oraz wartości (kursu) indeksu. 

13. Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7 Ustawy oraz w ust. 8, 9 i 10, Fundusz 
uwzględnia wartość Bazy Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po 

stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży Instrumentów Bazowych albo do spełnienia świadczenia 
pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży – wartość Bazy 
Instrumentu Pochodnego przyjmuje się ze znakiem ujemnym; 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po 
stronie Funduszu zobowiązania do zakupu Instrumentów Bazowych albo do spełnienia świadczenia 
pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży – wartość Bazy 
Instrumentu Pochodnego przyjmuje się ze znakiem dodatnim; 

– oraz z uwzględnieniem ust. 14. 
14. Jeżeli Bazę Instrumentu Pochodnego stanowi Waluta Obca, to wartość Bazy Instrumentu Pochodnego koryguje 

się o wartość lokat nabywanych za lub denominowanych w danej Walucie Obcej dokonanych przez Fundusz, w 
części nie powodującej zmiany znaku wartości Bazy Instrumentu Pochodnego. 

15. Z lokatami w Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: 
1) ryzyko rynkowe Instrumentu Bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności 

kursów, cen lub wartości Instrumentu Bazowego, o który oparty jest ten Instrument Pochodny; 
2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm 

kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość Bazy 
Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty 
przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje 
zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko w związku 
z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej; 

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny Instrumentu Bazowego, o który 
oparty jest ten Instrument Pochodny; 

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień 
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne; 
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5) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – ryzyko to dotyczy NWP i będzie ograniczone w związku 
z postanowieniami ust. 7; 

6) ryzyko płynności – NWP nie są przedmiotem aktywnego obrotu, Fundusz ma jednak możliwość 
neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego Instrumentu Bazowego poprzez zajmowanie przeciwstawnych 
pozycji w instrumentach danego rodzaju. 

 
Artykuł 26 

Towarowe Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz może dokonywać lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne. 
2. Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w Towarowe Instrumenty 

Bazowe. 
3. Przy dokonywaniu lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne stosowane są kryteria doboru lokat wymienione 

w art. 24, z uwzględnieniem specyfiki danego Towarowego Instrumentu Pochodnego. 
4. Fundusz nie będzie dokonywał lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne, ani utrzymywał pozycji 

w Towarowych Instrumentach Pochodnych, w okresie w którym: 
1) możliwe jest żądanie przez podmiot będący drugą stroną transakcji fizycznej dostawy Towarowego 

Instrumentu Bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku utrzymywania 
przez Fundusz pozycji krótkiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych; 

2) na skutek rozliczenia transakcji występuje możliwość otrzymania przez Fundusz dostawy Towarowego 
Instrumentu Bazowego, o który oparty jest Towarowy Instrument Pochodny – w przypadku utrzymywania 
przez Fundusz pozycji długiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych. 

5. Wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż 100% wartości Aktywów 
Funduszu, przy czym wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż: 
a) 40% wartości Aktywów Funduszu – w odniesieniu do nośników energii łącznie oraz 20% wartości 

Aktywów Funduszu w odniesieniu do jednego nośnika energii; 
b) 40% wartości Aktywów Funduszu – w odniesieniu do mierników i limitów produkcji łącznie oraz 20% 

wartości Aktywów Funduszu w odniesieniu do jednego miernika lub limitu produkcji; 
c) 40% wartości Aktywów Funduszu – w odniesieniu do metali szlachetnych oraz przemysłowych łącznie 

oraz 20% wartości Aktywów Funduszu – w odniesieniu do jednego metalu; 
d) 40% wartości Aktywów Funduszu – w odniesieniu do oznaczonych co do gatunku rzeczy innych niż 

wymienione w lit. a), b) i c) łącznie oraz 20% wartości Aktywów Funduszu – w odniesieniu do jednej 
oznaczonej co do gatunku rzeczy. 

6. Wartość Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego wyznacza się jako iloczyn jednostki pieniężnej (mnożnika) 
zgodnie ze standardem danego Towarowego Instrumentu Pochodnego oraz wartości (kursu) tego Towarowego 
Instrumentu Pochodnego. 

7. Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w ust. 5, Fundusz uwzględnia wartość Bazy Towarowych 
Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych skutkującej 

powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży Towarowych Instrumentów Bazowych albo 
do spełnienia świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie 
sprzedaży – wartość Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego przyjmuje się ze znakiem ujemnym; 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych skutkującej 
powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do zakupu Towarowych Instrumentów Bazowych albo do 
spełnienia świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie 
sprzedaży – wartość Bazy Instrumentu Pochodnego przyjmuje się ze znakiem dodatnim. 

8. Z lokatami w Towarowe Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: 
1) ryzyko rynkowe Towarowego Instrumentu Bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub 

zmienności kursów, cen lub wartości Towarowego Instrumentu Bazowego, o który oparty jest ten 
Towarowy Instrument Pochodny; 

2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Towarowe Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest 
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość 
Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez 
Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne ryzyko 
w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej; 

3) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny Towarowego 
Instrumentu Bazowego, o który oparty jest ten Towarowy Instrument Pochodny; 

4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień 
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Towarowe Instrumenty Pochodne. 

 
Rozdział VIII 

Ustalanie Wartości Aktywów Netto 
Artykuł 27 

Zasady podstawowe 
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1. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w złotych według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej, z zastrzeżeniem wyceny nienotowanych na aktywnym rynku Dłużnych Papierów 
Wartościowych, wyceny Papierów Wartościowych nabytych lub zbytych z przyrzeczeniem odkupu oraz wyceny 
należności i zobowiązań z tytułu pożyczek Papierów Wartościowych. 

2. Na Dzień Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz ustala Wartość Aktywów 
Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat poszczególnych serii. 

 
Artykuł 28 

Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku 
1. Przez aktywny rynek rozumie się rynek spełniający łącznie następujące kryteria:  

1) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 
2) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 
3) ceny są podawane do publicznej wiadomości. 

2. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 
1) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – 

według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku 
w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wycena składników lokat dokonywana jest po 
ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej 
przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo 
wartość z Dnia Wyceny, 

2) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy 
czym wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski albo na danym składniku lokat nie 
zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu 
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie 
oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w § 30 Rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wycena składników lokat 
dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – 
innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje 
się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość, 

3) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według 
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym 
rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego 
odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej, zgodnie z § 30 Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 

3. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością 
godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego są: 
1) wolumen obrotu na danym składniku lokat, 
2) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, 
3) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, 
4) kolejność wprowadzenia do obrotu, 
5) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 

4. Badania aktywnych rynków i wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną Funduszu, 
dokonuje się w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 3. Wyboru tego dokonuje się na koniec każdego 
kolejnego miesiąca kalendarzowego w pierwszym roboczym dniu kolejnego miesiąca. Wybrany rynek główny 
stanowi źródło kursów do wyceny składników aktywów przez kolejny pełny miesiąc kalendarzowy. 

5. Dla Papieru Wartościowego nowej emisji wprowadzanego po raz pierwszy do obrotu w trakcie miesiąca 
kalendarzowego ustalenie rynku głównego następuje na podstawie analizy wolumenu obrotu na danym 
składniku lokat w pierwszym dniu notowania. 

6. (skreślony) 
7. (skreślony) 
8. Za ostatnie dostępne na aktywnym rynku kursy w momencie dokonywania wyceny Fundusz przyjmuje kursy 

z godziny 23:30 czasu polskiego. 
 

Artykuł 29 
Wycena lokat nienotowanych na aktywnym rynku 

1. Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 4, 
w następujący sposób: 
1) Dłużnych Papierów Wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do 
przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu; 

2) składników lokat innych niż określone w pkt 1) – według wartości godziwej spełniającej warunki 
wiarygodności określone w § 30 Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 

2. Dłużne Papiery Wartościowe dopuszczone do obrotu notowań na aktywnym rynku do momentu pierwszego 
notowania wyceniane są metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej.  
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3. Notowane na aktywnym rynku Dłużne Papiery Wartościowe po dniu ostatniego notowania wyceniane są do 
dnia wykupu metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. 

4. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości 
skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień 
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 

5. Skorygowaną cenę nabycia, począwszy od dnia rozliczenia transakcji nabycia, wylicza się przy użyciu funkcji 
XNPV, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej obliczonej przy wykorzystaniu funkcji 
XIRR. Wyrażona procentowo wartość XIRR obliczana jest z dokładnością do 14 miejsc po przecinku. 

6. Dłużne Papiery Wartościowe zawierające wbudowane Instrumenty Pochodne wycenia się w następujący 
sposób: 
1) w przypadku gdy wbudowane Instrumenty Pochodne są ściśle powiązane z wycenianym Dłużnym 

Papierem Wartościowym, wartość tego Dłużnego Papieru Wartościowego będzie wyznaczana przy 
zastosowaniu odpowiedniego dla danego Dłużnego Papieru Wartościowego modelu wyceny; zastosowany 
model wyceny – w zależności od charakterystyki wbudowanego Instrumentu Pochodnego lub 
charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania – będzie uwzględniał w swojej konstrukcji modele 
wyceny poszczególnych wbudowanych Instrumentów Pochodnych; dodatkowo, dane wejściowe 
odpowiednie dla danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę będą pochodzić z aktywnego 
rynku; 

2) w przypadku gdy wbudowane Instrumenty Pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym Dłużnym 
Papierem Wartościowym, wówczas wartość wycenianego Dłużnego Papieru Wartościowego będzie 
stanowić sumę wartości Dłużnego Papieru Wartościowego (bez wbudowanych Instrumentów 
Pochodnych) oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanych 
Instrumentów Pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla poszczególnych 
Instrumentów Pochodnych. 

7. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się, zgodnie z § 30 Rozporządzenia w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości, wartość wyznaczoną poprzez: 
1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego 

rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych 
związanych z tym składnikiem, 

2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane 
wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 

3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 
4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie 

ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej 
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 

8. Modele i metody wyceny składników lokat podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 
9. Modele wyceny udostępniane przez serwisy informacyjno-transakcyjne Bloomberg lub Superderivatives 

spełniają przesłanki wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej wyznaczonej przez wyspecjalizowaną, 
niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi. 

10. Instrumenty Pochodne i Towarowe Instrumenty Pochodne, których wycena nie jest przeprowadzana za 
pośrednictwem serwisów informacyjno-transakcyjnych Bloomberg lub Superderivatives, są wyceniane według 
wartości godziwej przede wszystkim w oparciu o: 
1) model zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 
2) w przypadku opcji kupna – o model Blacka-Scholesa lub inny wykorzystywany do wyceny 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych; 
3) w przypadku opcji sprzedaży – o parytet call-put. 

11. Inne wykorzystywane do wyceny Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych modele wyceny 
podlegają każdorazowemu uzgodnieniu z Depozytariuszem. 

12. Jako powszechnie uznane metody estymacji wykorzystywane do oszacowania wartości godziwej akcji i udziałów 
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się między innymi: 
1) ostatnio dostępne ceny transakcyjne na wycenianym składniku lokat ustalone pomiędzy niezależnymi od 

siebie i nie powiązanymi ze sobą stronami, 
2) metody rynkowe, w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych i metodę porównywalnych 

transakcji, 
3) metody dochodowe, w szczególności metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 
4) metody księgowe, w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto. 

13. Do czynników uwzględnianych przy wyborze jednej z powszechnie uznanych metod estymacji do wyceny akcji 
i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością należą: 
1) dostępność wystarczających, wiarygodnych informacji i danych wejściowych do wyceny, 
2) charakterystyka (profil działalności) oraz założenia dotyczące działania spółki, 
3) okres jaki upłynął od ostatniej transakcji nabycia wycenianego składnika lokat przez Fundusz, 
4) okres jaki upłynął od ostatnich transakcji, których przedmiotem był wyceniany składnik lokat, zawartych 

przez podmioty trzecie będące niezależnymi od siebie i nie powiązanymi ze sobą stronami, o których to 
transakcjach fundusz posiada wiarygodne informacje, 
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5) wielkość posiadanego pakietu wycenianego składnika lokat. 
14. Wybór metody estymacji do wyceny akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywany 

jest w terminie 5 Dni Roboczych od daty nabycia składnika lokat. Do momentu dokonania wyboru metody 
estymacji akcje i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wycenia się w cenie nabycia. 
W przypadku wyboru metod dochodowych lub księgowych wycena akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością w cenie nabycia stosowana jest przez okres 3 miesięcy od dnia ich nabycia, o ile daje dobre 
odzwierciedlenie wartości godziwej. 

15. Wycena wartości godziwej akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, do których wyceny 
wybrano metody rynkowe, wykonywana jest na każdy Dzień Wyceny. Wycena wartości godziwej akcji 
i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, do których wyceny wybrano metody dochodowe 
i księgowe, wykonywana jest na każdy ostatni Dzień Wyceny w kwartale roku kalendarzowego.  

16. W każdym Dniu Wyceny Fundusz dokonuje oceny wszystkich znanych mu informacji i czynników, które miały 
miejsce od poprzedniego Dnia Wyceny mogących istotnie wpłynąć na wartość wyceny. W przypadku 
wystąpienia istotnych przesłanek uzasadniających konieczność dokonania aktualizacji wyceny, Fundusz 
dokonuje takiej aktualizacji w porozumieniu z Depozytariuszem. 

17. Fundusz może zmienić szczegółową metodę estymacji wykorzystywaną do oszacowania wartości godziwej akcji 
i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy skutkiem przyjęcia innej metody jest 
dokładniejsze oszacowanie wartości godziwej. Zmiana taka stanowi zmianę szacunków i może być dokonana 
w trakcie roku obrotowego. 

18. Każda zmiana szczegółowej metody szacowania wartości godziwej akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlega uzgodnieniu z Depozytariuszem. 

19. Prawa poboru dopuszczone do obrotu notowań na aktywnym rynku do momentu pierwszego notowania na 
rynku aktywnym wyceniane są zgodnie w wartości teoretycznej.  

20. Prawa poboru i warranty niedopuszczone do publicznego obrotu wycenia się w wartości godziwej przy użyciu 
uzgodnionego z Depozytariuszem modelu wyceny uwzględniającego w szczególności wartość godziwą akcji na 
które opiewa prawo poboru lub warrant oraz wartość wynikającą z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw 
przysługujących prawom poboru lub warrantom. 

21. Za wartość godziwą praw do akcji uznaje się wartość ustaloną przy uwzględnieniu ceny lub wartości godziwej 
akcji. 

22. (skreślony) 
23. Tytuły Uczestnictwa wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tych Tytułów Uczestnictwa, 

z uwzględnieniem zdarzeń, jakie miały miejsce po dniu jej ogłoszenia do godziny 23.30 czasu polskiego w Dniu 
Wyceny, mających wpływ na wartość godziwą. 

24. W przypadku Tytułów Uczestnictwa, przy których odkupywaniu (wykupywaniu) pobierane są opłaty 
manipulacyjne, lub dla których ogłaszana jest cena odkupienia (wykupienia), za wartość wyceny przyjmuje się 
odpowiednio: 
a) wartość Tytułów Uczestnictwa ustaloną zgodnie zasadami określonymi w ust. 23 pomniejszoną o wartość 

opłat manipulacyjnych, jakie zostałyby pobrane w przypadku ich odkupienia (wykupienia), 
b) wartość Tytułów Uczestnictwa obliczoną jako iloczyn liczby Tytułów Uczestnictwa i ich ceny odkupienia 

(wykupienia). 
25. (skreślony) 
26. Depozyty wycenia się w wysokości sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę 

naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  
27. Certyfikaty depozytowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej. 
28. Kwity depozytowe wycenia się według wartości godziwej, przy użyciu modelu uwzględniającego 

w szczególności wartość godziwą Papieru Wartościowego, w związku z którym został wyemitowany kwit 
depozytowy, oraz różnice w uprawnieniach wynikających z kwitu depozytowego oraz Papieru Wartościowego. 

29. Wierzytelności wycenia się według wartości godziwej, przy użyciu modelu zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych. 

30. Oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, może nastąpić na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej 
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 

31. Za nieróżniący się istotnie składnik uznaje się: 
1) ten sam składnik notowany, na innym niż rynek główny, aktywnym rynku; 
2) najbardziej zbliżony w prawach składnik notowany na aktywnym rynku, a w szczególności:  

a) dla Dłużnych Papierów Wartościowych – Dłużny Papier Wartościowy o najbardziej zbliżonej dacie 
wykupu, a w przypadku papierów kuponowych posiadający również ten sam typ kuponu; 

b) dla akcji danego podmiotu – akcje danego podmiotu innych emisji. 
 

Artykuł 30 
Wycena Papierów Wartościowych nabytych lub zbytych 

z przyrzeczeniem odkupu oraz wycena należności i zobowiązań z tytułu pożyczek Papierów Wartościowych 
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1. Papiery Wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-Sell-Back) wycenia się, 
począwszy od dnia zawarcia umowy kupna do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży metodą skorygowanej ceny 
nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

2. Zobowiązanie z tytułu zbycia Papierów Wartościowych przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu (Sell-Buy-
Back) wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży do dnia rozliczenia transakcji kupna metodą 
korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  

3. Zawarte w tym samym dniu, z tym samym kontrahentem, na tą samą liczbę tych samych Papierów 
Wartościowych transakcje kupna i sprzedaży lub sprzedaży i kupna będą traktowane jako transakcje Buy-Sell-
Back lub Sell-Buy-Back, mimo że potwierdzenia transakcji wskazywałyby na niezależne transakcje. 

4. Należności z tytułu udzielonej i zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki Papierów Wartościowych wycenia 
się według zasad przyjętych dla tych Papierów Wartościowych. 

 

Artykuł 31 

Wycena Walut Obcych oraz Aktywów i zobowiązań denominowanych w Walutach Obcych 
1. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w Walutach Obcych wycenia lub ustala się w Walucie 

Obcej, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku – 
w Walucie Obcej, w której są denominowane. 

2. Waluty Obce, Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w Walutach Obcych wykazuje się w złotych, 
po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej Waluty Obcej przez 
Narodowy Bank Polski. 

3. Wartość Walut Obcych oraz Aktywów notowanych lub denominowanych w Walutach Obcych, dla których 
Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do dolara amerykańskiego, a jeżeli nie jest to 
możliwe – w relacji do euro. 

4. W przypadku Papierów Wartościowych notowanych równocześnie na aktywnych rynkach zagranicznych 
i polskich, wycena wykonywana jest w złotych, to znaczy, że gdy rynkiem głównym jest rynek zagraniczny 
notowanie z tego rynku przeliczane jest na złote po obowiązującym na Dzień Wyceny kursie wyliczonym dla 
danej Waluty Obcej przez Narodowy Bank Polski. 

5. Wszystkie zobowiązania i należności walutowe wynikające z transakcji wymiany Walut Obcych w okresie 
„SPOT” (to znaczy okresie 2 dni roboczych na rynku międzybankowym do dnia rozliczenia transakcji) 
i krótszym wyceniane są od dnia zawarcia transakcji do jej rozliczenia według średniego kursu wyliczonego dla 
danej Waluty Obcej przez Narodowy Bank Polski. 

 
Rozdział IX 

Dochody Funduszu 
Artykuł 32 

Dochody Funduszu 
1. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk ze zbycia lokat.  
2. Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto. Fundusz nie będzie wypłacał kwot 

stanowiących dochody Funduszu bez umorzenia Certyfikatów. 
 

Rozdział X 
Koszty Funduszu 

Artykuł 33 
Wynagrodzenie za zarządzanie 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania stałego oraz zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie 
Funduszem. 

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 
dni w przypadku roku przestępnego) od wartości Aktywów Funduszu pomniejszonej o wszelkie zobowiązania 
z wyjątkiem rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa z poprzedniego Dnia 
Wyceny (Wartość Pomniejszonych Aktywów). Wynagrodzenie stałe wynosi 2,75% rocznie od Wartości 
Pomniejszonych Aktywów. 

3. Na wynagrodzenie zmienne tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny, według 
następującego wzoru: 
RWZ = 20%*LC*[(SWANC – WS) – WR] 
gdzie:  
RWZ – wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w Dniu Wyceny, 
LC – liczba Certyfikatów w Dniu Wyceny, 
SWANC – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Funduszu (z wyjątkiem 
zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa) w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikat, 
WS – wartość zobowiązań z tytułu wynagrodzenia stałego Towarzystwa w Dniu Wyceny przypadająca na 
Certyfikat, ustalona zgodnie z ust. 2, 
WR – aktualna na Dzień Wyceny wartość referencyjna, której wysokość ustalana jest: 
a) w dniu przydziału Certyfikatów pierwszej emisji jako cena emisyjna Certyfikatu,  
b) w dniu przydziału Certyfikatów drugiej i kolejnych emisji jako średnia cena nabycia Certyfikatu, według 

następującego wzoru: 
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gdzie:   
WRp – wysokość ostatniej ustalonej WR, 
LCp – dotychczasowa liczba istniejących Certyfikatów, 
WRne – cena emisyjna Certyfikatu danej emisji, 
LCne – liczba przydzielonych Certyfikatów nowej emisji, 
* – oznacza iloczyn, 

c) w dniu następującym po Dniu Wykupu, jako wyższa z dwóch wartości: wysokość ostatniej ustalonej WR, 
Wartość Certyfikatu w ostatnim Dniu Wykupu, 

* – oznacza iloczyn. 
4. Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne 

w następujących dniach: 
1) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych 

Certyfikatów – w przypadku likwidacji Funduszu;  
2) w Dniu Wykupu. 

5. Wynagrodzenie stałe pobierane jest ze środków Funduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego naliczenia. 
6. Wynagrodzenie zmienne pobierane jest ze środków Funduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego 

naliczenia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 – w dniu przekazania środków Uczestnikom. 
7. Wynagrodzenie Towarzystwa nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 
z późn. zm.), zwolnione od podatku są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany 
obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od 
towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Artykuł 34 

Opłata dystrybucyjna 
1. Przy zapisach na Certyfikaty Towarzystwo może pobierać opłatę dystrybucyjną. 
2. Wysokość opłaty dystrybucyjnej nie może być wyższa niż 2% ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat. 
3. Towarzystwo może obniżyć wysokość pobieranej opłaty dystrybucyjnej lub całkowicie zrezygnować z jej 

pobierania, zarówno w stosunku do wszystkich, jak i oznaczonych podmiotów składających zapis na Certyfikaty. 
4. Szczegółowe stawki opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy zapisach na Certyfikaty zostaną określone 

w Prospektach przygotowanych w związku z dokonywaniem emisji tych Certyfikatów. 
5. Opłata dystrybucyjna nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwolnione 
od podatku są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu 
prawnego, opłata dystrybucyjna zostanie podwyższona o wartość należnego podatku od towarów i usług, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Artykuł 35 

Opłata manipulacyjna 
1. Przy wykupie Certyfikatów Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów. 
2. Wysokość opłaty manipulacyjnej jest równa 2% kwoty należnej podmiotowi, którego Certyfikaty Fundusz 

wykupił, z tytułu wykupu Certyfikatów.  
3. Towarzystwo może zwolnić w części lub w całości z opłaty manipulacyjnej Uczestnika, który wraz z żądaniem 

wykupu Certyfikatów złoży dyspozycję przekazania kwoty należnej z tytułu wykupu Certyfikatów na opłacenie 
zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub na nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
tworzonego lub zarządzanego przez Towarzystwo. 

4. Opłata manipulacyjna nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwolnione 
od podatku są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu 
prawnego, opłata manipulacyjna zostanie podwyższona o wartość należnego podatku od towarów i usług, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Artykuł 36 

Pokrywanie kosztów Funduszu 
1. Fundusz z własnych środków pokrywa koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 33, a także 

następujące koszty związane z działalnością Funduszu: 
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Funduszu; 
2) prowizje i opłaty maklerskie, bankowe oraz prowizje i opłaty naliczane przez instytucje depozytowe i izby 

rozliczeniowe, w tym prowizje i opłaty związane z transakcjami zagranicznymi; 
3) inne koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów 

Funduszu za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 8 i 9; 
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4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz; 
5) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej; 
6) koszty likwidacji Funduszu za wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7; 
7) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; 
9) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Funduszu oraz realizację 

pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 
10) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu; 
11) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
12) koszty odpłatnych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez Fundusz; 
13) koszty związane z dokonywaniem ogłoszeń i realizacją obowiązków informacyjnych wymaganych 

przepisami prawa i Statutu; 
14) koszty związane z organizacją i działalnością Zgromadzenia Inwestorów; 
15) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych 

i informacyjnych; 
16) koszty obsługi prawnej Funduszu oraz doradztwa zewnętrznego; 
17) koszty ponoszone na rzecz KDPW w związku przyjęciem Certyfikatów do depozytu; 
18) koszty ponoszone na rzecz KDPW w związku z realizacją umowy, o której w art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 17; 
19) koszty ponoszone na rzecz KDPW związane z obsługą wykupu Certyfikatów; 
20) koszty związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW lub 

w alternatywnym systemie obrotu;  
21) koszty związane w notowaniem Certyfikatów na GPW lub w alternatywnym systemie obrotu; 
22) koszty ponoszone na rzecz Komisji w związku z wydawaniem przez Komisję decyzji i zezwoleń 

dotyczących Funduszu. 
2. Koszty wymienione w ust. 1 pkt 1 – 6 stanowią koszty nielimitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane 

przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 
3. Koszty określone w ust. 1 pkt 7 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 

Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 
stanowiącej 0,1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. d, przy czym nie 
mniejszej niż 75.000,00 złotych, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

4. Koszty określone w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 
stanowiącej 0,0035% Wartości Aktywów z ostatniego Dnia Wyceny w danym miesiącu miesięcznie, nadwyżkę 
ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty określone w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 
3.200,00 złotych miesięcznie, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 10 – 16 stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 
stanowiącej 0,5% średniej (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 
pkt 8 lit. b w każdym roku) Wartości Aktywów Netto łącznie w danym roku kalendarzowym, nadwyżkę ponad 
tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

7. Koszty określone w ust. 1 pkt 17 stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub 
niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 
0,0125% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny: 
1) o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a – w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów; 
2) o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. e – w przypadku kolejnych emisji Certyfikatów 
– przy czym nie mniejszej niż 2.500,00 złotych i nie większej niż 150.000,00 złotych, nadwyżkę ponad tak 
ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

8. Koszty określone w ust. 1 pkt 18 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 12.000,00 złotych 
w danym roku kalendarzowym, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

9. Koszty określone w ust. 1 pkt 19 stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez 
Fundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,075% 
łącznej wartości środków pieniężnych wypłacanych podmiotom, których Certyfikaty Fundusz wykupił, przy 
czym nie niższej niż 1.000,00 złotych i nie większej niż 15.000,00 złotych, w danym Dniu Wykupu, nadwyżkę 
ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

10. Koszty określone w ust. 1 pkt 20 stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub 
niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 
0,035% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny: 
1) o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a – w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów; 
2) o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. e – w przypadku kolejnych emisji Certyfikatów 
– przy czym nie mniejszej niż 14.000,00 złotych i nie większej niż 102.000,00 złotych, nadwyżkę ponad tak 
ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 
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11. Koszty określone w ust. 1 pkt 21 stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub 
niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 
0,0125% średniej (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b 
w każdym roku) Wartości Aktywów Netto w danym roku kalendarzowym, przy czym nie mniejszej niż 6.000,00 
złotych i nie większej niż 45.000,00 złotych, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

12. Koszty określone w ust. 1 pkt 22 stanowią koszty limitowane i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub 
niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 18.000,00 złotych 
w danym roku kalendarzowym, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

13. Koszty, o których mowa w ust. 1, będą kalkulowane, naliczane i pokrywane na zasadach oraz w terminach 
określonych przez umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia oraz zgodnie 
z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej. 

14. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz zgodnie z ust. 1 z własnych 
środków.  

 
Rozdział XI 

Obowiązki informacyjne 
Artykuł 37 

Tryb udostępnienia Prospektu 
1. Fundusz publikuje Prospekt na zasadach określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej. 
2. Informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które w opinii Towarzystwa mogłyby w sposób 

znaczący wpłynąć na ocenę Certyfikatu, o których Towarzystwo powzięło wiadomość po zatwierdzeniu 
Prospektu do dnia rozpoczęcia notowań Certyfikatów na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW lub 
w alternatywnym systemie obrotu, będą przekazywane do Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 24 godzin, w formie aneksu do Prospektu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, będą również, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
przekazywane do Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym podmiotom – także do publicznej 
wiadomości poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie internetowej Towarzystwa  
www.opera-tfi.pl. 

4. Informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które w opinii Towarzystwa nie mogłyby w sposób 
znaczący wpłynąć na ocenę Certyfikatu, o których Towarzystwo powzięło wiadomość po zatwierdzeniu 
Prospektu do dnia rozpoczęcia notowań Certyfikatów na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW lub 
w alternatywnym systemie obrotu, będą, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekazywane do 
Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym podmiotom – także do publicznej wiadomości 
poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl.  

5. Prospekt sporządzony w związku z emisją Certyfikatów serii A pierwszej emisji zostanie udostępniony 
publicznie na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej 
emisji oraz w terminie jego ważności: 
1) w siedzibie Towarzystwa i Oferującego oraz 
2) w postaci elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl i Oferującego www.esp.pl.  

6. Prospekt sporządzony w związku z emisją Certyfikatów serii A drugiej i kolejnych emisji zostanie udostępniony 
publicznie nie później niż w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji, w związku 
z dokonaniem której został przygotowany, oraz w terminie jego ważności, co najmniej w postaci elektronicznej 
na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl i Oferującego www.esp.pl oraz stronach internetowych 
Członków Konsorcjum. 

 
Artykuł 38 

Inne informacje 
1. Jeżeli Statut, Ustawa lub Ustawa o Ofercie Publicznej nie stanowi inaczej, informacje wymagane Ustawą, Ustawą 

o Ofercie Publicznej oraz Statutem będą, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekazywane do 
Komisji i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym podmiotom – także do publicznej wiadomości 
poprzez przekazanie do PAP oraz publikację na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

2. Sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane w trybie określonym w Ustawie oraz w przepisach 
określających szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

3. Fundusz publikuje półroczne sprawozdania finansowe w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego 
półrocza roku obrotowego na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Fundusz publikuje roczne sprawozdania finansowe w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego na 
stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Jeżeli rozpoczęcie działalności Funduszu przypadnie na drugi kwartał roku obrotowego – Fundusz dokona 
połączenia półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten 
rok. 

6. Jeżeli rozpoczęcie działalności przypadnie na czwarty kwartał roku obrotowego – Fundusz dokona połączenia 
rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy 
czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny. 

 
Rozdział XII 

http://www.opera-tfi.pl/
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Rozwiązanie Funduszu 
Artykuł 39 

Rozwiązanie Funduszu 
1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn rozwiązania funduszu inwestycyjnego 

określonych w Ustawie, a także w przypadku gdy Towarzystwo postanowi o rozwiązaniu Funduszu. 
2. Towarzystwo może postanowić o rozwiązaniu Funduszu, jeżeli Wartość Aktywów Netto wynosi mniej niż 

4.000.000 złotych. 
3. Informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu będzie niezwłocznie publikowana przez 

Towarzystwo lub Depozytariusza w gazecie „Parkiet”, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, oraz przekazana 
Komisji. W przypadku, gdy publikacja informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w gazecie „Parkiet” nie 
będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania gazety „Parkiet”, 
informacja ta zostanie opublikowana w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna”. Ogłoszenia o otwarciu likwidacji 
Funduszu będą publikowane przez likwidatora Funduszu w gazecie „Parkiet”, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. 
W przypadku, gdy publikacja ogłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, w gazecie „Parkiet” nie będzie 
możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania gazety „Parkiet”, ogłoszenia te 
zostaną opublikowane w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna”. 

4. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. 
5. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli 

Funduszu i umorzeniu Certyfikatów przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, 
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów.  

6. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.  
 

Rozdział XIII 
Postanowienia końcowe 

Artykuł 40 
Ogłaszanie zmian Statutu 

O zmianach Statutu Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 
 

Artykuł 41 
Pozostałe postanowienia 

1. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 i 6.  
2. Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich Uczestników. 
3. Wszelkie kwestie prawne nie ujęte w Statucie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Statutu oraz uczestnictwa w Funduszu 

jest sąd właściwy dla siedziby Towarzystwa. 
 
 


