
 

 

 
Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 roku 

 
 

Ogłoszenie 
o zmianie statutu Optimum Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

 
 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Optimum Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: 

1. w treści art. 2 ust. 1 statutu Funduszu dodaje się ppkt 4 i 5 o następującej treści: 

„4) VL Agresywny; 

5) VL Aktywny;” 

2. w treści art. 3 statutu Funduszu dodaje się pkt 36a o następującej treści: 

„36a) Udziałowe Papiery Wartościowe – w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty 
subskrypcyjne i kwity depozytowe, a także inne zbywalne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 
odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego;” 

3. po rozdziale XVI dodaje się dwa nowe rozdziały o następującej treści: 

„Rozdział XVII 
Subfundusz VL Agresywny  

Art. 70 
Cel inwestycyjny 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Subfundusz będzie charakteryzował wysoki poziom ryzyka, co oznacza iż Wartość Aktywów Netto na Jednostkę 

może podlegać istotnym wahaniom. 
3. Realizując cel inwestycyjny Subfundusz będzie dążył do zachowania wysokiej płynności lokat. 
4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
5. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się 

zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) stosowanym 
przez Fundusz jest: 2*WIBID3M.  

Art. 71 
Limity zaangażowania w poszczególne kategorie lokat 

1. Subfundusz jest subfunduszem aktywnej alokacji. 
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat w Dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, które będą stanowiły od 0 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 
3. Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat w Udziałowe Papiery Wartościowe, które będą stanowiły od 0% 

do 80% wartości Aktywów Subfunduszu. 
4. Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat w  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych 

otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada lokowanie ich aktywów w Dłużne Papiery 
Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub Udziałowe Papiery Wartościowe, które to lokaty będą 
stanowiły od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada 
lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w Udziałowe Papiery Wartościowe będą stanowiły nie więcej niż 80% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

Art. 72 
Dopuszczalne kategorie lokat 

1. Fundusz na rzecz Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 
otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, może 
dokonywać lokat wyłącznie w: 
1)  Papiery Wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim, a także na 
rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 



 

państwie członkowskim i na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD 
innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa Członkowskie: 

a) NYMEX (CME Group),  ICE Futures U.S., National Association of Securities Dealers Automated Quotation 
(NASDAQ), NYSE Euronext, NYSE  MKT LLC – w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

b) Montreal Exchange oraz Toronto Stock Exchange (TMX Group) – w Kanadzie, 
c) Oslo Børs – w Królestwie Norwegii, 
d) BX Berne eXchange, SIX Swiss Exchange – w Konfederacji Szwajcarskiej, 
e) Borsa Istanbul  – w Turcji, 
f) NASDAQ OMX Iceland   – w Islandii, 
g) Bolsa Mexicana de Valores – w Stanach Zjednoczonych Meksyku, 
h) Korea Exchange – w Republice Korei, 
i) New Zealand Stock Exchange (NZX) – w Nowej Zelandii, 
j) Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange – w Cesarstwie Japonii, 
k) Australian Securities Exchange (ASX) – we Wspólnocie Australijskiej, 
l)  Bolsa de Comercio de Santiago – w Republice Chile; 

2) Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli 
warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym 
mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w 
którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku 
Pieniężnego; 
3)   depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 
rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz za zgodą Komisji depozyty 
w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w 
zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym; 
4)  Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent 
podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 

a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 
samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa 
Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w 
przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację 
międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez 
podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone 
prawem wspólnotowym, lub 

c) emitowane przez podmiot, którego Papiery Wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym 
mowa w pkt 1; 

5)    Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym że łączna 
wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% Wartości Aktywów Funduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 
otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, może nabywać: 

a) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
a) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

jeżeli: 
a. instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
b. instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, 
na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c. ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te 
stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale, 

d. instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 
- pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie 
w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 
funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 
otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, a także w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 Ustawy, może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty 
Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
Państwie Członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim i na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa Członkowskie określonych w ust. 1 



 

pkt 1 oraz CBOT (CME Group), Chicago Board Options Exchange (CBOE) – w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Turkish Derivatives Exchange (TURKDEX) – w Turcji, oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane 
Instrumenty Pochodne. 

4. Umowy, o których mowa w ust. 3, mogą być zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu w celu ograniczenia 
ryzyka portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w tym ryzyka wynikającego z Papierów Wartościowych 
i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości na rzecz Subfunduszu, a także 
w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3, zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu w celu zapewnienia 
sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu mogą mieć za przedmiot: 
1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, Papiery Wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy Walut Obcych, stopa procentowa, 
2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, Papiery Wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego, kursy Walut Obcych, stopa procentowa, 
3) kontrakty typu forward dotyczące kursów Walut Obcych i stóp procentowych, 
4) swapy walutowe i swapy na stopy procentowe, 
5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem 

bazowym mogą być Dłużne Papiery Wartościowe, służące przenoszeniu ryzyka kredytowego. 
6. Przy zawieraniu przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umów, o których mowa w ust. 3, w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu stosowane są kryteria: 
1) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, 
2) kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych związanych z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym, 
3) ceny Instrumentu Pochodnego, 
4) płynności obrotu Instrumentem Pochodnym, 
5) wpływu zajęcia pozycji w Instrumencie Pochodnym na płynność portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 3, mogą być zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu w celu zapewnienia 
sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, o ile: 
1) na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego 

istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości instrumentów bazowych – w celu zabezpieczenia ceny nabycia 
instrumentów bazowych, lub 

2) suma kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych związanych z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym 
jest niższa niż w przypadku zajęcia ekwiwalentnej pozycji w instrumencie bazowym, lub 

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, lub 

4) płynność obrotu Instrumentem Pochodnym jest wyższa niż płynność obrotu instrumentem bazowym, lub 
5) w związku z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym płynność portfela inwestycyjnego Subfunduszu 

jest wyższa niż w przypadku zajęcia ekwiwalentnej pozycji w instrumencie bazowym. 
8. Fundusz w imieniu Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 

otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, może udzielać innym podmiotom 
pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane Papiery Wartościowe wchodzące w skład portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu. 

9. Fundusz na rzecz Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, 
pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

10. Fundusz na rzecz Subfunduszu nie może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych. 

Art. 73 
Zasady dywersyfikacji lokat 

1. Przy lokowaniu Aktywów Subfunduszu, Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z 
wydzielonymi subfunduszami, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5 oraz art. 71 ust. 2-3 Statutu. 

2. Limit, o którym mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy, jest zwiększony do 10%, pod warunkiem że łączna wartość lokat w 
Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których ulokowane zostało ponad 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Papiery Wartościowe lub Instrumenty 
Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o 
rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

4.  Limit, o którym mowa w art. 98 ust. 3 Ustawy, jest zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 
5. Przy lokowaniu Aktywów Subfunduszu, Fundusz nie stosuje ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 

Ustawy, w stosunku do Papierów Wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez:  
a) Skarb Państwa,  
b) Narodowy Bank Polski,  
c) Republikę Federalną Niemiec,  
d) Stany Zjednoczone Ameryki, 
e) Cesarstwo Japonii. 



 

Art. 74 
Kryteria doboru lokat 

1. Decyzje dotyczące alokacji Aktywów Subfunduszu 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. 

2. Alokacja Aktywów Subfunduszu w odniesieniu do poszczególnych lokat oparta jest na szacunku relacji zysk 
(oczekiwana stopa zwrotu) – ryzyko. Celem określenia tej relacji Fundusz wykorzystuje, w szczególności: 
1) w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego – analizę 

makroekonomiczną, w tym w szczególności rynku stopy procentowej oraz analizę ryzyka kredytowego 
emitenta, analizę sytuacji branży emitenta, analizę fundamentalną emitenta, analizę porównawczą 
emitentów; 

2) w przypadku Udziałowych Papierów Wartościowych – analizę sytuacji branży, analizę fundamentalną 
emitenta, analizę porównawczą emitentów; 

3) w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – analizę 
makroekonomiczną, możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, adekwatność polityki 
inwestycyjnej do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, poziom kosztów i opłat. 

3. W odniesieniu do wszystkich lokat – zajmując pozycję o charakterze krótkoterminowym, to jest taką, której 
przewidywany okres utrzymywania w portfelu lokat Subfunduszu wynosi do 6 miesięcy, podstawową metodą 
doboru lokat będzie analiza techniczna, wzbogacona metodami, o których mowa w ust. 2. 

4. Zmiana alokacji Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne kategorie lokat, o których mowa w treści art. 71, 
dokonywana jest na podstawie analizy makroekonomicznej, analizy ryzyka geopolitycznego, analizy zmienności 
poszczególnych kategorii lokat i analizy relacji zysku do ryzyka poszczególnych kategorii lokat. 

 
Art. 75 

Wysokość wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dowolnej kategorii wynosi 

1.000.000,00 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej 
kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru. 
 

Art. 76 
Maksymalne wysokości opłat manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4% 
wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

2. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B maksymalna wysokość: 
1) Opłaty Za Zbycie wynosi 4% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa; 
2) Opłaty Za Odkupienie wynosi 5,5% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. 

3. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I maksymalna wysokość: 
1) Opłaty Za Zbycie wynosi 1% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa; 
2) Opłaty Za Zamianę wynosi 0,5% wartości zamienianych Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy umowa o 

prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki 
Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE, w ramach którego 
zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za Zamianę; 

3) Opłaty Za Odkupienie wynosi 1% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym, gdy 
odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w związku z dokonaniem Wypłaty, Wypłaty Transferowej, 
Zwrotu lub Częściowego Zwrotu we wskazanym w umowie o prowadzenie IKE terminie nie dłuższym niż 
12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE Opłata Za Odkupienie może zostać 
podwyższona o kwotę nie wyższą niż 1.000 złotych. 

Art. 77 
Dochody Subfunduszu 

1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 
Subfunduszu. 

2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Subfunduszu Netto. Fundusz nie będzie 
wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

Art. 78 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania stałego wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. 
2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy 

dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości równej 3,50% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w 
skali roku, według następującego wzoru: 

 
gdzie: 



 

WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym 
Dniu Wyceny, 
WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny, 
LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie), 
LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym, 
* – oznacza iloczyn. 

3. Naliczone wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem staje się wymagalne w ostatnim 
dniu miesiąca, w którym zostało naliczone, i pobierane jest ze środków Subfunduszu niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wymagalności. 

4. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy 
art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) Ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego wynagrodzenie może zostać 
podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
momencie powstania obowiązku podatkowego. 

Art. 79 
Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu:  
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem;  
2) koszty likwidacji Subfunduszu, z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, 

w przypadku, gdy likwidacja Subfunduszu nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu;  
3) koszty likwidacji Funduszu, z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia likwidatora Funduszu;  
4) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu;  
5) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
6) opłaty stałe za prowadzenie bankowych rachunków Funduszu związanych z Subfunduszem; 
7) prowizje i opłaty maklerskie, prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty naliczane przez 

Depozytariusza, instytucje depozytowe i izby rozliczeniowe, w tym prowizje i opłaty związane z 
transakcjami zagranicznymi;  

8) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza 
Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9, 10 i 11;  

9) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za przechowywanie składników Aktywów Subfunduszu 

posiadających formę materialną;  
11) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za usługi określone w Art. 72 ust. 1 pkt. 3-10 Ustawy; 
12) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
13) koszty usług Agenta Transferowego;  
14) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu oraz koszty 

prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu;  
15) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu; 
16) koszty dokonywania ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
17) koszty obsługi notarialnej Funduszu oraz usług doradztwa zewnętrznego (innych niż doradztwo 

inwestycyjne), w tym w szczególności doradztwa gospodarczego, prawnego i podatkowego w zakresie 
prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności inwestycyjnej; 

18) koszty podmiotów świadczących usługi w zakresie wycen składników lokat określonych w art. 93 ust. 1 pkt 
5 Ustawy. 

2. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 2 – 7 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane przez 
Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, w pełnej wysokości.  

3. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,01% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit, b), 
nie mniejszej jednak niż 6.000 złotych w danym roku kalendarzowym, nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

4. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 6 do kwoty stanowiącej 0,026% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu 
Netto w danym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w 
art. 3 pkt 11 lit. b), nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 10 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 6 do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu 
Netto w danym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w 
art. 3 pkt 11 lit. b), nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

6. W przypadku jeśli łączna wartość kosztów wskazanych ust. 1 pkt. 9 oraz ust.1 pkt. 10 jest mniejsza niż 2.000 
złotych miesięcznie Subfundusz nie stosuje limitów kosztowych określonych w ust. 4 i ust. 5. 

7. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 11 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 



 

przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty 4.000 złotych miesięcznie, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.  

8. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 12 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 75.000 złotych i będą obciążały Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji Funduszu, 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo.  

9. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 13 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,3% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

10. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 14 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

11. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 15 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

12. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 16 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

13. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 17 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

14. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 18 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

15. Koszty wskazane w ust. 1 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z 
Aktywów Subfunduszu. 

16. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów wskazanych w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, 
która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto do Wartości Aktywów Funduszu Netto na Dzień Wyceny poprzedzający 
dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. 

17. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów wskazanych w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można ustalić 
części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto do Wartości Aktywów Subfunduszy Netto obciążonych obowiązkiem 
pokrycia tych kosztów na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych 
Funduszu. 

18. Jeżeli Fundusz zawiera transakcję na rzecz kilku Subfunduszy jednocześnie partycypację Subfunduszu w tych 
kosztach związanych z tą transakcją oblicza się na podstawie stosunku wartości transakcji dokonanej na rzecz 
Subfunduszu w wartości transakcji ogółem. 

19. Koszty wskazane 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. 

20. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Subfundusz wskazanych w ust. 1 z 
własnych środków. 

 
Rozdział XVIII 

Subfundusz VL Aktywny 
Art. 80 

Cel inwestycyjny 
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Subfundusz będzie charakteryzował wysoki poziom ryzyka, co oznacza iż Wartość Aktywów Netto na Jednostkę 

może podlegać istotnym wahaniom. 
3. Realizując cel inwestycyjny Subfundusz będzie dążył do zachowania wysokiej płynności lokat. 
4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 



 

5. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się 
zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu (benchmark) stosowanym 
przez Fundusz jest: WIBID3M.  

Art. 81 
Limity zaangażowania w poszczególne kategorie lokat 

1. Subfundusz jest subfunduszem aktywnej alokacji. 
2. Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat w Dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, które będą stanowiły od 0 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 
3. Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat w Udziałowe Papiery Wartościowe które będą stanowiły od 0% do 

60% wartości Aktywów Subfunduszu. 
4. Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat w  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych 

otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada lokowanie ich aktywów w Dłużne Papiery 
Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub Udziałowe Papiery Wartościowe, które to lokaty będą 
stanowiły od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada 
lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w Udziałowe Papiery Wartościowe będą stanowiły nie więcej niż 60% 
wartości Aktywów Subfunduszu.. 

Art. 82 
Dopuszczalne kategorie lokat 

1. Fundusz na rzecz Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 
otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, może 
dokonywać lokat wyłącznie w: 
1)  Papiery Wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie Członkowskim, a także na 
rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 
państwie członkowskim i na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD 
innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa Członkowskie: 

a) NYMEX (CME Group),  ICE Futures U.S., National Association of Securities Dealers Automated Quotation 
(NASDAQ), NYSE Euronext, NYSE  MKT LLC – w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

b) Montreal Exchange oraz Toronto Stock Exchange (TMX Group) – w Kanadzie, 
c) Oslo Børs – w Królestwie Norwegii, 
d) BX Berne eXchange, SIX Swiss Exchange – w Konfederacji Szwajcarskiej, 
e) Borsa Istanbul  – w Turcji, 
f) NASDAQ OMX Iceland   – w Islandii, 
g) Bolsa Mexicana de Valores – w Stanach Zjednoczonych Meksyku, 
h) Korea Exchange – w Republice Korei, 
i) New Zealand Stock Exchange (NZX) – w Nowej Zelandii, 
j) Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange – w Cesarstwie Japonii, 
k) Australian Securities Exchange (ASX) – we Wspólnocie Australijskiej, 
l)  Bolsa de Comercio de Santiago – w Republice Chile; 

2) Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli 
warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym 
mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w 
którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku 
Pieniężnego; 
3)   depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 
rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz za zgodą Komisji depozyty 
w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w 
zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym; 
4)  Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent 
podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: 

a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 
samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa 
Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w 
przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację 
międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub 

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez 
podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone 
prawem wspólnotowym, lub 



 

c) emitowane przez podmiot, którego Papiery Wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym 
mowa w pkt 1; 

5)    Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym że łączna 
wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% Wartości Aktywów Funduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 
otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, może nabywać: 

a) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; 
c) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

jeżeli: 
 instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
 instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, 
na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

 ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te 
stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale, 

 instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 
 - pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 
funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 
jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 
3. Fundusz na rzecz Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 

otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, a także w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 Ustawy, może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty 
Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
Państwie Członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim i na następujących rynkach zorganizowanych w 
państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwa Członkowskie określonych w ust. 1 
pkt 1 oraz CBOT (CME Group), Chicago Board Options Exchange (CBOE) – w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Turkish Derivatives Exchange (TURKDEX) – w Turcji, oraz umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane 
Instrumenty Pochodne. 

4. Umowy, o których mowa w ust. 3, mogą być zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu w celu ograniczenia 
ryzyka portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w tym ryzyka wynikającego z Papierów Wartościowych 
i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości na rzecz Subfunduszu, a także 
w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3, zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu w celu zapewnienia 
sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu mogą mieć za przedmiot: 
1) kontrakty terminowe, dla których instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, Papiery Wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy Walut Obcych, stopa procentowa, 
2) opcje, dla których instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, Papiery Wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego, kursy Walut Obcych, stopa procentowa, 
3) kontrakty typu forward dotyczące kursów Walut Obcych i stóp procentowych, 
4) swapy walutowe i swapy na stopy procentowe, 
5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których instrumentem 

bazowym mogą być Dłużne Papiery Wartościowe, służące przenoszeniu ryzyka kredytowego. 
6. Przy zawieraniu przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umów, o których mowa w ust. 3, w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu stosowane są kryteria: 
1) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, 
2) kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych związanych z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym, 
3) ceny Instrumentu Pochodnego, 
4) płynności obrotu Instrumentem Pochodnym, 
5) wpływu zajęcia pozycji w Instrumencie Pochodnym na płynność portfela inwestycyjnego Subfunduszu. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 3, mogą być zawierane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu w celu zapewnienia 
sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, o ile: 
1) na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego 

istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości instrumentów bazowych – w celu zabezpieczenia ceny nabycia 
instrumentów bazowych, lub 

2) suma kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych związanych z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym 
jest niższa niż w przypadku zajęcia ekwiwalentnej pozycji w instrumencie bazowym, lub 

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, lub 

4) płynność obrotu Instrumentem Pochodnym jest wyższa niż płynność obrotu instrumentem bazowym, lub 



 

5) w związku z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym płynność portfela inwestycyjnego Subfunduszu 
jest wyższa niż w przypadku zajęcia ekwiwalentnej pozycji w instrumencie bazowym. 

8. Fundusz w imieniu Subfunduszu, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 
otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, może udzielać innym podmiotom 
pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane Papiery Wartościowe wchodzące w skład portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu. 

9. Fundusz na rzecz Subfunduszu może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, 
pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

10. Fundusz na rzecz Subfunduszu nie może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych. 

Art. 83 
Zasady dywersyfikacji lokat 

1. Przy lokowaniu Aktywów Subfunduszu, Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych z 
wydzielonymi subfunduszami, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5 oraz art. 81 ust. 2-3 Statutu. 

2. Limit, o którym mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy, jest zwiększony do 10%, pod warunkiem że łączna wartość lokat w 
Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których ulokowane zostało ponad 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Papiery Wartościowe lub Instrumenty 
Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o 
rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

4.  Limit, o którym mowa w art. 98 ust. 3 Ustawy, jest zwiększony do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 
5. Przy lokowaniu Aktywów Subfunduszu, Fundusz nie stosuje ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 

Ustawy, w stosunku do Papierów Wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez:  
a) Skarb Państwa,  
b) Narodowy Bank Polski,  
c) Republikę Federalną Niemiec,  
d) Stany Zjednoczone Ameryki, 
e) Cesarstwo Japonii. 
 

Art. 84 
Kryteria doboru lokat 

1. Decyzje dotyczące alokacji Aktywów Subfunduszu 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. 

2. Alokacja Aktywów Subfunduszu w odniesieniu do poszczególnych lokat oparta jest na szacunku relacji zysk 
(oczekiwana stopa zwrotu) – ryzyko. Celem określenia tej relacji Fundusz wykorzystuje, w szczególności: 
1) w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego – analizę 

makroekonomiczną, w tym w szczególności rynku stopy procentowej oraz analizę ryzyka kredytowego 
emitenta, analizę sytuacji branży emitenta, analizę fundamentalną emitenta, analizę porównawczą 
emitentów; 

2) w przypadku Udziałowych Papierów Wartościowych – analizę sytuacji branży, analizę fundamentalną 
emitenta, analizę porównawczą emitentów; 

3) w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – analizę 
makroekonomiczną, możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, adekwatność polityki 
inwestycyjnej do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, poziom kosztów i opłat. 

3. W odniesieniu do wszystkich lokat – zajmując pozycję o charakterze krótkoterminowym, to jest taką, której 
przewidywany okres utrzymywania w portfelu lokat Subfunduszu wynosi do 6 miesięcy, podstawową metodą 
doboru lokat będzie analiza techniczna, wzbogacona metodami, o których mowa w ust. 2. 

4. Zmiana alokacji Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne kategorie lokat, o których mowa w treści art. 81, 
dokonywana jest na podstawie analizy makroekonomicznej, analizy ryzyka geopolitycznego, analizy zmienności 
poszczególnych kategorii lokat i analizy relacji zysku do ryzyka poszczególnych kategorii lokat. 

Art. 85 
Wysokość wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dowolnej kategorii wynosi 
1.000.000,00 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej 
wpłaty w ramach danego Subrejestru. 

Art. 86 
Maksymalne wysokości opłat manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 2% 
wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

2. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B maksymalna wysokość: 
1) Opłaty Za Zbycie wynosi 2% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa; 



 

2) Opłaty Za Odkupienie wynosi 5,5% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. 
3. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii I maksymalna wysokość: 

1) Opłaty Za Zbycie wynosi 1% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa; 
2) Opłaty Za Zamianę wynosi 0,5% wartości zamienianych Jednostek Uczestnictwa w przypadku, gdy umowa o 

prowadzenie IKE, w ramach którego zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa procentowe stawki 
Opłaty Za Zamianę albo 100 złotych w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE, w ramach którego 
zamieniane są Jednostki Uczestnictwa, określa kwotowe stawki Opłaty Za Zamianę; 

3) Opłaty Za Odkupienie wynosi 1% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, przy czym, gdy 
odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w związku z dokonaniem Wypłaty, Wypłaty Transferowej, 
Zwrotu lub Częściowego Zwrotu we wskazanym w umowie o prowadzenie IKE terminie nie dłuższym niż 
12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE Opłata Za Odkupienie może zostać 
podwyższona o kwotę nie wyższą niż 1.000 złotych. 

Art. 87 
Dochody Subfunduszu 

1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 
Subfunduszu. 

2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Subfunduszu Netto. Fundusz nie będzie 
wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

Art. 88 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania stałego wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. 
2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy 

dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości równej 1,50% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w 
skali roku, według następującego wzoru: 

 
gdzie: 
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym 
Dniu Wyceny, 
WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny, 
LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie), 
LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym, 
* – oznacza iloczyn. 

3. Naliczone wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem staje się wymagalne w ostatnim 
dniu miesiąca, w którym zostało naliczone, i pobierane jest ze środków Subfunduszu niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wymagalności. 

4. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy 
art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) Ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego wynagrodzenie może zostać 
podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
momencie powstania obowiązku podatkowego. 

Art. 89 
Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu:  
1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem;  
2) koszty likwidacji Subfunduszu, z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu, 

w przypadku, gdy likwidacja Subfunduszu nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu;  
3) koszty likwidacji Funduszu, z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia likwidatora Funduszu;  
4) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu;  
5) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
6) opłaty stałe za prowadzenie bankowych rachunków Funduszu związanych z Subfunduszem; 
7) prowizje i opłaty maklerskie, prowizje i opłaty bankowe oraz prowizje i opłaty naliczane przez 

Depozytariusza, instytucje depozytowe i izby rozliczeniowe, w tym prowizje i opłaty związane z 
transakcjami zagranicznymi;  

8) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza 
Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9, 10 i 11;  

9) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za przechowywanie składników Aktywów Subfunduszu 

posiadających formę materialną;  
11) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za usługi określone w Art. 72 ust. 1 pkt. 3-10 Ustawy; 
12) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
13) koszty usług Agenta Transferowego;  
14) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu oraz koszty 

prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu;  
15) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu; 



 

16) koszty dokonywania ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
17) koszty obsługi notarialnej Funduszu oraz usług doradztwa zewnętrznego (innych niż doradztwo 

inwestycyjne), w tym w szczególności doradztwa gospodarczego, prawnego i podatkowego w zakresie 
prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności inwestycyjnej; 

18) koszty podmiotów świadczących usługi w zakresie wycen składników lokat określonych w art. 93 ust. 1 pkt 
5 Ustawy. 

2. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 2 – 7 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane przez 
Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, w pełnej wysokości.  

3. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,01% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit, b), 
nie mniejszej jednak niż 6.000 złotych w danym roku kalendarzowym, nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

4. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 6 do kwoty stanowiącej 0,026% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu 
Netto w danym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w 
art. 3 pkt 11 lit. b), nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 10 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 6 do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu 
Netto w danym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w 
art. 3 pkt 11 lit. b), nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

6. W przypadku jeśli łączna wartość kosztów wskazanych ust. 1 pkt. 9 oraz ust.1 pkt. 10 jest mniejsza niż 2.000 
złotych miesięcznie Subfundusz nie stosuje limitów kosztowych określonych w ust. 4 i ust. 5. 

7. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 11 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty 4.000 złotych miesięcznie, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo.  

8. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 12 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 75.000 złotych i będą obciążały Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji Funduszu, 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo.  

9. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 13 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,3% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

10. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 14 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

11. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 15 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

12. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 16 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

13. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 17 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

14. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 18 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane 
przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w danym roku 
kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), 
nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość pokrywa Towarzystwo. 

15. Koszty wskazane w ust. 1 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z 



 

Aktywów Subfunduszu. 
16. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów wskazanych w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić części, 

która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto do Wartości Aktywów Funduszu Netto na Dzień Wyceny poprzedzający 
dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. 

17. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów wskazanych w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można ustalić 
części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 
Wartości Aktywów Subfunduszu Netto do Wartości Aktywów Subfunduszy Netto obciążonych obowiązkiem 
pokrycia tych kosztów na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych 
Funduszu. 

18. Jeżeli Fundusz zawiera transakcję na rzecz kilku Subfunduszy jednocześnie partycypację Subfunduszu w tych 
kosztach związanych z tą transakcją oblicza się na podstawie stosunku wartości transakcji dokonanej na rzecz 
Subfunduszu w wartości transakcji ogółem. 

19. Koszty wskazane 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. 

20. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Subfundusz wskazanych w ust. 1 z 
własnych środków.” 

 

Zgodnie z postanowieniami artykułu 24 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm.) zmiany statutu 
Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. dnia 26 września 2017 r. 


