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STATUT 
OPERA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 
Część I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
Art. 1 

Fundusz 
1. Fundusz (zwany dalej „Funduszem”) jest osobą prawną i działa pod nazwą OPERA Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Otwarty używać w nazwie 
skrótu „SFIO”. 

2. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, 
utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku 
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 146, poz.1546 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą)” oraz 
w niniejszym statucie (zwanym dalej „Statutem”), nadanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 (zwaną dalej „Towarzystwem”). 

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

 
Art. 2 

Subfundusze 
1. Subfunduszami Funduszu (zwanymi dalej łącznie „Subfunduszami”, a każdy z osobna zwany „Subfunduszem”) 

są: 
1) OPERA Avista-plus.pl;  
2) Eurogeddon; 
3) OPERA Alfa-plus.pl; 
4) OPERA Tutus-plus. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w ramach Funduszu mogą zostać utworzone subfundusze: 
1) OPERA Equilibrium-plus.pl; 
2) OPERA Substantia-plus.pl. 

3. W ramach Funduszu mogą zostać utworzone także subfundusze inne, niż określone w ust. 2. 
4. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 
5. W ramach każdego z Subfunduszy prowadzona jest odmienna polityka inwestycyjna. 

 
Art. 3 

Definicje 
W Statucie użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 
1) Aktywa Funduszu – mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, prawa nabyte przez 

Fundusz oraz pożytki z tych praw; 
2) Aktywa Subfunduszu – mienie danego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników 

do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu oraz pożytki 
z tych praw, Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu; 

3) Agent Transferowy – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem prowadzi Rejestr 
Uczestników oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu, a w przypadku braku takiej umowy – 
Towarzystwo; 

4) Baza Instrumentów Pochodnych – Instrumenty Bazowe w liczbie przypadającej na Instrumenty Pochodne 
będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 

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

6) Depozytariusz – bank, o którym mowa w art. 5, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu, pełniący obowiązki 
depozytariusza zgodnie z Ustawą; 

7) Dłużne Papiery Wartościowe – obligacje, certyfikaty depozytowe oraz listy zastawne; 
8) Dystrybutor – podmiot prowadzący działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.), lub krajowy oddział instytucji kredytowej uprawniony do wykonywania działalności w zakresie 
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, który na podstawie 
umowy z Funduszem pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz; 

9) Dzień Odkupienia – dzień, w którym Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa, dniem tym jest każdy Dzień 
Wyceny, o którym mowa w pkt 11 lit. b) i f); 

9a) Dzień Zbycia – dzień, w którym Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa, dniem tym jest każdy Dzień Wyceny, 
o którym mowa w pkt 11 lit. b) i f); 

10) Dzień Roboczy – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie; 
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11) Dzień Wyceny – dzień, na który Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz – oddzielnie dla każdego 
z Subfunduszy – Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz – oddzielnie dla 
każdego z Subfunduszy – Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, a także ustalenia – oddzielnie dla każdego 
z Subfunduszy – Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ceny zbycia i ceny odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa; dniem tym jest: 
a) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po doręczeniu Towarzystwu postanowienia 

o wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, 
b) trzeci Dzień Roboczy każdego tygodnia, 
c) ostatni dzień roku obrotowego, 
d) dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu; 
e) dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu, 
f) Dzień Roboczy określony przez Fundusz i przypadający pomiędzy dwoma najbliższymi dniami, o których 

mowa w lit. b) – w przypadku, gdy liczba dni pomiędzy tymi dniami jest większa niż 7, 
g) dzień przydziału jednostek uczestnictwa związanych z nowym subfunduszem, 

12) 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; 

13) Instrumenty Pochodne – instrumenty pochodne w rozumieniu art. 2 pkt 18 Ustawy; 
14) Instrumenty Rynku Pieniężnego – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu art. 2 pkt 21 Ustawy; 
15) Jednostka lub Jednostka Uczestnictwa – jednostka uczestnictwa Subfunduszu lub jej ułamkowa część; 
16) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego; 
17) Konto lub Konto Uczestnika – wyodrębniony w Rejestrze Uczestników zapis elektroniczny zawierający dane 

dotyczące danego Uczestnika prowadzony odrębnie dla każdego z Uczestników; 
18) 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 
umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do 
momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw; 

19) 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; 

20) Opłata Za Odkupienie – opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo może pobierać za odkupienie Jednostek 
Uczestnictwa od Uczestnika przez Fundusz; 

21) Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika – opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo może pobierać za otwarcie 
Konta Uczestnika przez Fundusz; 

22) Opłata Za Zbycie – opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo może pobierać za zbycie Jednostek Uczestnictwa 
na rzecz Uczestnika przez Fundusz; 

23) Papiery Wartościowe – papiery wartościowe w rozumieniu art. 2 pkt 34 Ustawy; 
24) Prospekt Informacyjny – prospekt informacyjny Funduszu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego 
otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu 
(Dz. U. Nr 17 poz. 88); 

25) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych 
prowadzony przez Sąd Rejestrowy; 

26) Rejestr Uczestników – rejestr zawierających dane wszystkich Uczestników, stanowiący rejestr, o którym mowa 
w art. 87 ust. 1 Ustawy; 

27) Sąd Rejestrowy – Sąd Okręgowy w Warszawie; 
28) Skrót Prospektu Informacyjnego – skrót prospektu informacyjnego Funduszu sporządzony zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie prospektu informacyjnego 
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu 
tego prospektu (Dz. U. Nr 17 poz. 88); 

29) Subkonto Uczestnika – wyodrębniony w ramach Subrejestru Uczestników zapis elektroniczny zawierający 
dane dotyczące danego Uczestnika prowadzony odrębnie dla każdego z Subfunduszy; 

30) Subrejestr Uczestników – wyodrębniony w Rejestrze Uczestników zapis elektroniczny zawierający dane 
dotyczące wszystkich Uczestników, prowadzony odrębnie dla każdego z Subfunduszy; 

31) Tabela Opłat – tabela opłat manipulacyjnych Funduszu; 
32) 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; 

33) 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; 

34) Uczestnik – podmiot wskazany w Rejestrze Uczestników jako posiadacz Jednostek; 
35) Waluta Obca – waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub euro; 
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36) Wartość Aktywów Netto Funduszu – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu; 
37) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wszelkie 

zobowiązania Subfunduszu oraz zobowiązania Funduszu w części przypadającej na dany Subfundusz ustalonej 
zgodnie z art. 161 ust. 3 Ustawy; 

38) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzielona przez liczbę 
wszystkich Jednostek Subfunduszu w Dniu Wyceny ustaloną na podstawie Subrejestru Uczestników tego 
Subfunduszu. 

 
Rozdział II 

Organy Funduszu 
Art. 4 

Towarzystwo 
1. Organem Funduszu jest Towarzystwo. 
2. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami 

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

nienależytym wykonaniem swych 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. 

 
Rozdział III 

Depozytariusz 
Art. 5 

Depozytariusz 
1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru 

Aktywów Funduszu jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34. 
2. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie, niezależnie od Towarzystwa i w interesie 

Uczestników Funduszu. 
 

Art. 6 
(skreślony) 

 
Rozdział IV 

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa 
Art. 7 

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa 
1. Towarzystwo będzie przyjmowało zapisy na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu OPERA Avista-plus.pl, 

subfunduszu Eurogeddon oraz subfunduszu OPERA Alfa-plus.pl (zwanych dalej łącznie „Subfunduszami 
Objętymi Zapisami”, a każdy z nich z osobna „Subfunduszem Objętym Zapisami”). 

2. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Subfunduszy Objętych Zapisami w łącznej wysokości 
nie niższej niż 4.000.000 złotych. 

3. Do utworzenia każdego z Subfunduszy Objętych Zapisami niezbędne jest zebranie wpłat do tego subfunduszu 
w wysokości nie niższej niż 100.000 złotych. 

4. W ramach zapisów cena zbycia Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy Objętych Zapisami wynosi 
10 złotych. 

5. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy Objętych Zapisami zostaną przeprowadzone przez dokonanie 
wpłat przez Towarzystwo.  

 
Art. 8 

Terminy przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa 
1. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w terminie określonym przez Towarzystwo, 

z zastrzeżeniem ust. 2, i zakończy niezwłocznie po dokonaniu przez Towarzystwo wpłat do każdego 
z Subfunduszy Objętych Zapisami w wysokości nie niższej niż 100.000 złotych i łącznej wysokości nie niższej niż 
4.000.000 złotych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. 

2. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po 
dniu doręczenia Towarzystwu zezwolenia Komisji na utworzenie Funduszu. 

 
Art. 9 

(skreślony) 
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Art. 10 
Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa 

1. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych w złotych. 
2. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone rachunki 

bankowe Towarzystwa prowadzone przez Depozytariusza, przy czym tytuł przelewu powinien zawierać 
adnotację: „Wpłata na Jednostki Uczestnictwa” wraz z oznaczeniem Subfunduszu Objętego Zapisami. 

3. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa muszą zostać dokonane nie później niż ostatniego dnia przyjmowania 
zapisów. Za termin dokonania wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty 
środków pieniężnych na rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. 

4. Przed wpisaniem Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo nie może rozporządzać 
wpłatami na Jednostki Uczestnictwa ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te 
wpłaty przynoszą. 

 
Art. 11 

Przydział Jednostek Uczestnictwa 
1. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, o ile, w okresie przyjmowania zapisów na Jednostki 
Uczestnictwa, zebrano wpłaty do co najmniej dwóch Subfunduszy Objętych Zapisami w wysokości określonej 
w art. 7 ust. 3 oraz łącznej wysokości określonej w art. 7 ust. 2.  

2. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Rejestru Uczestników liczby Jednostek 
Uczestnictwa przypadającej wpłatę na Jednostki Uczestnictwa powiększoną o wartość otrzymanych pożytków 
i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia dokonania wpłaty na Jednostki Uczestnictwa do dnia 
przydziału. 

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

 
Art. 12 

Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa 
1. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa może być spowodowane: 

1) wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie Funduszu na skutek niedokonania, w okresie przyjmowania 
zapisów na Jednostki Uczestnictwa, wpłat o łącznej wartości, o której mowa w art. 7 ust. 2; 

2) niedokonaniem, w okresie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, wpłat na Jednostki 
Uczestnictwa danego Subfunduszu Objętego Zapisami o łącznej wartości, o której mowa w art. 7 ust. 3. 

2. Przydział Jednostek Uczestnictwa staje się bezskuteczny w przypadku: 
1) podjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu; 
2) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy 

Inwestycyjnych; 
3) wygaśnięcia 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. 

 
Rozdział V 

Uczestnictwo w Funduszu 
Art. 12a 

Uczestnicy 
1. Uprawnionymi nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw 
i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 
2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), które dokonają wpłaty na Jednostki 
Uczestnictwa w kwocie nie niższej, niż wskazana w art. 21 ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne będące osobami zajmującymi eksponowane stanowiska 
polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) wymaga zgody zarządu Towarzystwa. 

 
Art. 13 

Osoby fizyczne 
1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być wykonywane: 

1) w wypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście lub przez 
pełnomocnika, 

2) w wypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wyłącznie za zgodą jej 
przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te 
czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego, 

3) w wypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych – wyłącznie przez jej 
przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te 
czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego. 
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2. Małżonkowie działający łącznie mogą nabyć Jednostki Uczestnictwa na swój wspólny rachunek, poprzez 
złożenie wobec Funduszu oświadczenia stwierdzającego: 
1) pozostawanie małżonków we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym nabywanie i żądanie 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 
2) wyrażenie zgody na wykonywanie przez każdego z małżonków, na ich wspólny rachunek, wszystkich 

uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włączywszy żądanie 
odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Subkont 
Uczestnika i ich zamknięcia, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków 
pieniężnych, 

3) wyrażenie zgody na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, 
chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego 
z małżonków; w takim wypadku Fundusz zastosuje się wyłącznie do zgodnego oświadczenia woli 
małżonków, 

4) wskazanie wspólnego adresu małżonków, na który przesyłana będzie korespondencja związana 
z uczestnictwem w Funduszu, 

5) zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Funduszu pisemnie o ustaniu małżeńskiej wspólności 
majątkowej oraz o sposobie podziału majątku wspólnego. 

3. Odwołanie oświadczeń wymienionych w ust. 2, możliwe jest jedynie przez złożenie oświadczenia przez 
małżonków działających łącznie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu. Oświadczenia 
stwierdzające podział majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału środków należnych małżonkom 
będą przyjęte wyłącznie od małżonków działających łącznie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.  

4. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za działania wynikające z zastosowania się do 
dyspozycji małżonków i złożonych przez nich oświadczeń zgodnie z ust. 2 – 3. 

 
Art. 14 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
1. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

zobowiązana jest do przedstawienia Towarzystwu lub Dystrybutorowi dokumentów potwierdzających 
umocowanie. 

2. Oryginały lub poświadczone przez upoważnionego pracownika Towarzystwa, Agenta Transferowego, 
Dystrybutora lub podmiotu działającego na zlecenie Towarzystwa lub Agenta Transferowego, kopie 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, przechowywane są przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego. 

 
Art. 15 

Pełnomocnicy 
1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być wykonywane 

osobiście przez Uczestnika lub przez pełnomocników. 
2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. 
3. Uczestnik lub osoba posiadająca Konto Uczestnika może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników do 

jednego Konta Uczestnika. 
 

Art. 16 
Pełnomocnictwo 

1. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu przygotowanym 
przez Towarzystwo, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym w obecności upoważnionego 
pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora. 

2. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania przez 
Agenta Transferowego. 

3. Udzielenie pełnomocnictwa do działania na wspólny rachunek małżonków może być dokonane wyłącznie przez 
zgodne i jednoczesne oświadczenie małżonków. Do odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, dochodzi przez oświadczenie przynajmniej jednego z małżonków. 

4. Pełnomocnictwo może mieć wyłącznie formę pełnomocnictwa ogólnego – do wszystkich czynności związanych 
z uczestnictwem w Funduszu, w takim samym zakresie jak mocodawca. 

5. Pełnomocnikowi Uczestnika lub osoby posiadającej Konto Uczestnika nie przysługuje prawo udzielania dalszych 
pełnomocnictw. 

6. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego lub odwoływanego przez podmioty mające siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielane według przepisów prawa innego niż polskie, treść dokumentu powinna 
dodatkowo zostać poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo 
dyplomatyczne lub urząd konsularny, o ile umowy z danym krajem lub obowiązujące przepisy prawa nie znoszą 
tego obowiązku. Na żądanie Towarzystwa lub Dystrybutora pełnomocnictwo udzielone w języku obcym 
powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dla określenia skuteczności 
ustanowienia pełnomocnictwa lub prokury stosuje się przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub 
zamieszkania mocodawcy. 

7. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika 
Uczestnika lub osoby posiadającej Konto Uczestnika, także w przypadku gdy Uczestnik lub osoba posiadająca 



 

– 6 – 

Konto Uczestnika pełnomocnictwo cofnął albo ograniczył, a Towarzystwo lub Fundusz nie zostały o tym fakcie 
prawidłowo powiadomione. 

 
Rozdział VI 

Jednostki i prawa Uczestnika 
Art. 17 

Jednostki 
1. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika określone w Statucie i Ustawie. 
2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 
3. Uczestnik nie może żądać odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez podmioty inne niż Fundusz. 
4. Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu. 
5. Jednostka Uczestnictwa nie podlega oprocentowaniu. 
6. Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki Uczestnictwa 

może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie 
zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych 
(Dz. U. z 2004 roku Nr 91 poz. 871 z późn. zm.) 

 
Art. 18 

Rejestr i Subrejestry Uczestników 
1. Rejestr Uczestników prowadzony jest przez Agenta Transferowego. W ramach Rejestru Uczestników wydzielone 

są Subrejestry Uczestników prowadzone odrębnie dla każdego Subfunduszu. 
2. Rejestr Uczestników prowadzony jest w formie elektronicznej bazy danych. 
3. Subrejestr Uczestników zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie Subfunduszu; 
2) dane identyfikujące Uczestnika: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko (imiona i nazwiska w przypadku 

o którym mowa w art. 13 ust. 2), siedzibę (adres), numer REGON, numer NIP oraz określenie sposobu 
reprezentacji wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i numerów PESEL osób upoważnionych do 
reprezentacji; 

3) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika; 
4) datę każdego nabycia, liczbę i cenę nabytych Jednostek Uczestnictwa; 
5) datę każdego odkupienia, liczbę i cenę odkupionych Jednostek Uczestnictwa wraz ze wskazaniem 

wielkości kwoty wypłaconej Uczestnikowi; 
6) wskazanie numeru albo numerów rachunków bankowych, na które mają być przekazywane środki 

pieniężne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz; 
7) informacje o udzielonych lub odwołanych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika; 
8) informacje o dokonanej blokadzie Jednostek Uczestnictwa, terminie, podstawie i warunkach blokady; 
9) informację o ustanowionym zastawie na Jednostkach Uczestnictwa. 

4. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych 
w Rejestrze Uczestników. Z wyłączeniem przypadków określonych w Prospekcie Informacyjnym, podpis pod 
oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie 
lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa. 

 
Art. 19 

Blokada Subkonta Uczestnika 
1. Na żądanie Uczestnika, Fundusz może dokonać blokady odwołalnej Subkonta Uczestnika, polegającej na 

uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących określonej przez Uczestnika liczby Jednostek Uczestnictwa 
zapisanych na Subkoncie Uczestnika. 

2. Blokada Subkonta Uczestnika powstaje albo ustaje z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego 
odpowiedniej dyspozycji, nie wpływa jednak na wykonanie żądania odkupienia i zamiany Jednostek 
Uczestnictwa otrzymanych przed dniem przed dniem otrzymania przez Agenta Transferowego oświadczenia 
o blokadzie Subkonta Uczestnika. 

3. Od dnia złożenia dyspozycji blokady Subkonta Uczestnika lub zniesienia takiej blokady do dnia ustanowienia lub 
zniesienia blokady nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika 
z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 

 
Art. 20 

Dziedziczenie Jednostek Uczestnictwa 
1. W razie śmierci Uczestnika, Fundusz na żądanie: 

1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych 
z pogrzebem Uczestnika – odkupuje Jednostki Uczestnictwa zapisane na Koncie zmarłego Uczestnika, do 
wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym 
środowisku, oraz wypłaca tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; 
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2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji – odkupuje Jednostki Uczestnictwa 
zapisane na Koncie zmarłego Uczestnika do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed 
śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz 
nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Koncie zmarłego Uczestnika, 
oraz wypłaca tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz odkupuje Jednostki ze wszystkich Subkont Uczestnika zmarłego 
Uczestnika, w proporcji wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subkoncie Uczestnika zmarłego 
Uczestnika do wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wszystkich Subkontach Uczestnika zmarłego 
Uczestnika. 

3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wspólnych Subkontach Uczestnika 
zmarłego Uczestnika i jego małżonka. 

4. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa nie wykupione przez Fundusz odpowiednio do wartości, o których mowa 
w ust. 1, nie wchodzą do spadku po zmarłym Uczestniku. 

5. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana przez Uczestnika. 
 

Rozdział VII 
Zbywanie, Odkupywanie i Zamiana Jednostek Uczestnictwa 

Art. 21 
Zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Zbycia. 
2. Pierwsze nabycie Jednostek, jeśli nabywający nie posiada Jednostek innego Subfunduszu wymaga złożenia, 

przez podmiot zamierzający dokonać nabycia Jednostek, dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika. Na podstawie 
dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika podmiot przystępujący do Funduszu otrzymuje informację o numerze 
nadanym w ramach Rejestru oraz indywidualnych rachunkach bankowych powiązanych z rachunkiem nabyć 
każdego z Subfunduszy. 

3. Uczestnik może posiadać nie więcej niż 3 Konta Uczestnika, przy czym Towarzystwo, na pisemny wniosek 
Uczestnika, może udzielić pisemnej zgody na posiadanie przez Uczestnika większej liczby Kont Uczestnika. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz zdania kolejnego, wpłata na Jednostki Uczestnictwa może zostać dokonana 
w środkach pieniężnych w złotych lub w akcjach, prawach do akcji, obligacjach lub publicznych certyfikatach 
inwestycyjnych, z tym że przedmiotem wpłat do Subfunduszu OPERA Avista-plus.pl i Subfunduszu OPERA 
Tutus-plus mogą być wyłącznie środki pieniężne w złotych oraz zdematerializowane obligacje. W przypadku, 
gdy dyspozycja otwarcia Konta Uczestnika została złożona za pośrednictwem internetu, pierwsza wpłata na 
nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Konta Uczestnika musi zostać dokonana w środkach pieniężnych 
z należącego do posiadacza tego Konta Uczestnika rachunku bankowego, którego dane towarzyszące są zgodne z 
danymi podanymi w dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika.  

5. Nabycie Jednostek za wpłatę w środkach pieniężnych w złotych następuje na podstawie wpłaty na indywidualny 
rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć danego Subfunduszu. Wpływ środków pieniężnych na 
indywidualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć danego Subfunduszu jest równoznaczny ze 
złożeniem przez Uczestnika zlecenia nabycia Jednostek. 

6. Nabycie Jednostek za wpłatę w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie za 
pisemną zgodą Towarzystwa. Udzielając zgody, Towarzystwo wskazuje papiery wartościowe, które mogą być 
przedmiotem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, liczbę w jakiej te papiery wartościowe mogą być przedmiotem 
wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, a także termin w jakim wpłata na Jednostki Uczestnictwa w tych papierach 
wartościowych może zostać dokonana oraz numer wydzielonego rachunku papierów wartościowych 
Subfunduszu prowadzonego przez Depozytariusza, na który te papiery wartościowe powinny zostać wniesione. 
Towarzystwo udziela zgody na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie 5 Dni Roboczych od dnia 
złożenia wniosku. Towarzystwo odmawia zgody w przypadku, gdy wpłata na Jednostki Uczestnictwa w danych 
papierach wartościowych mogłaby, w ocenie Towarzystwa, niekorzystnie wpłynąć na wyniki działalności 
lokacyjnej prowadzonej w ramach Subfunduszu, lub doprowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych, 
o których mowa w Statucie lub Ustawie. Dokonanie odpowiedniego zapisu dotyczącego papierów 
wartościowych, o których mowa w ust. 4, na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Funduszu 
prowadzonym przez Depozytariusza jest równoznaczne ze złożeniem przez wpłacającego zlecenia nabycia 
Jednostek. W przypadku wniesienia papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa, papiery te zostaną 
zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione. W przypadku dokonania wpłaty 
w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, bez zgody Towarzystwa, wszelkie koszty związane 
z dokonaniem wpłaty w papierach wartościowych, jak również koszty związane z jej zwrotem, ponosi 
wpłacający. 

7. Wartość wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonanej w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, 
ustalana jest przy zastosowaniu zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym. 

8. Wartość wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonanej łącznie w środkach pieniężnych oraz w papierach 
wartościowych, o których mowa w ust. 4, ustalana jest jako suma wartości wpłaconych środków pieniężnych 
oraz ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 wartości papierów wartościowych będących 
przedmiotem wpłaty. 
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9. Cena zbycia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę w Dniu Wyceny, w którym 
następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestnika. 

10. Minimalna wysokość pierwszej wpłaty do Subfunduszy wynosi: 
1) 10.000 złotych – w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej; 
2) równowartość w złotych 40.000 euro według średniego kursu Walut Obcych ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski na 4 Dni Robocze przed Dniem Zbycia, w którym ma nastąpić zbycie Jednostek Uczestnictwa 
w zamian za tą wpłatę, zaokrągloną w górę do pełnych tysięcy złotych – w odniesieniu do osób fizycznych. 

11. Na 3 Dni Robocze przed każdym Dniem Zbycia Towarzystwo na stronie internetowej Towarzystwa  
www.opera-tfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa będzie publikowało 
informację o ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 2 na ten Dzień Zbycia minimalnej wysokości 
pierwszej wpłaty do Subfunduszy. 

12. Minimalna wysokość drugiej i kolejnych wpłat do każdego z Subfunduszy wynosi 10.000 złotych. 
13. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa reguluje Prospekt Informacyjny. 

 
Art. 22 

Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 
1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia. 
2. Jednostki Uczestnictwa podlegają umorzeniu z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz.  
3. Cena odkupienia Jednostki Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę w Dniu Odkupienia. 
4. Kwotę do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloczyn ceny odkupienia Jednostki 

Uczestnictwa i liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony o Opłatę Za Odkupienie oraz 
podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego 
podatku. 

5. W przypadku, gdy w wyniku odkupienia dokonanego zgodnie z żądaniem Uczestnika wartość Jednostek 
Uczestnictwa Subfunduszu posiadanych przez tego Uczestnika po odkupieniu byłaby mniejsza niż 500 złotych, 
Fundusz może postanowić o odkupieniu wszystkich posiadanych przez tego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu. 

6. Postanowienia art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy stosuje się oddzielnie dla każdego z Subfunduszy. 
7. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa reguluje Prospekt Informacyjny. 

 
Art. 23 

Zamiana Jednostek Uczestnictwa 
1. Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia. 
2. Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu w Dniu Odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego 

Subfunduszu (Subfunduszu Źródłowego) oraz zbyciu w tym samym Dniu Odkupienia, za kwotę otrzymaną 
z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego, Jednostek innego Subfunduszu (Subfunduszu 
Docelowego), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dokonując zamiany Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo pobiera Opłatę Za Zbycie 
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego, Opłata Za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
Źródłowego nie jest pobierana. 

4. Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu 
Docelowym jest wyższa od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawki Opłaty Za Zbycie 
w Subfunduszu Źródłowym, stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym pomniejszana jest o stawkę 
Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Źródłowym. 

5. Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu 
Docelowym jest niższa od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawki Opłaty Za Zbycie 
w Subfunduszu Źródłowym, Opłata Za Zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego nie jest 
pobierana. 

6. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa reguluje Prospekt Informacyjny. 
 

Art. 24 
Kolejność realizacji zleceń 

1. Zlecenia wykonywane są w następującym porządku: zlecenie nabycia, zlecenie transferu, zlecenie zamiany, 
zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

2. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń dotyczących tego samego Konta 
Uczestnika, są one realizowane w następujący sposób: blokada Subkonta Uczestnika i odwołanie 
pełnomocnictwa są wykonywane w pierwszej kolejności. 

 
Art. 25 

Opłaty manipulacyjne 
1. Towarzystwo może pobierać następujące opłaty manipulacyjne: 

1) Opłatę Za Otwarcie Konta Uczestnika, 
2) Opłatę Za Zbycie, 
3) Opłatę Za Odkupienie. 
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2. Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika nie może być wyższa niż 20 złotych. Opłata Za Zbycie nie może być wyższa 
niż 3% wartości dokonanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Opłata Za Odkupienie nie może być 
wyższa, niż wyższa z dwóch wartości: 3% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa albo 10 złotych. 
Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych dla poszczególnych Subfunduszy określone są w Tabeli Opłat, przy 
czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w niniejszym ustępie. 

3. Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika i Opłata Za Zbycie pobierane są ze środków wpłaconych na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa. Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa, przy czym 50% wartości Opłaty Za Odkupienie powiększa wartość Aktywów danego 
Subfunduszu. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych określone są w Prospekcie Informacyjnym. 

 
Rozdział VIII 

Metody i zasady wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy 
Art. 26 

Zasady podstawowe 
1. Fundusz dokonuje: wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny – oddzielnie dla każdego z Subfunduszy – Aktywów 

Subfunduszu; ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia – oddzielnie dla każdego 
z Subfunduszy – Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, a także ustalenia – oddzielnie dla każdego 
z Subfunduszy – Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ceny zbycia i ceny odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa Subfunduszu na każdy Dzień Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 

2. Informacje o datach Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b) i lit. f) (Dni Zbycia i Dni Odkupienia), 
przypadających w danym roku kalendarzowym Fundusz będzie publikował na stronie internetowej 
Towarzystwa www.opera-tfi.pl nie później niż do dnia 15 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, 
z zastrzeżeniem, że informacje o datach Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b) i lit. f) (Dni Zbycia 
i Dni Odkupienia), przypadających w pierwszym roku kalendarzowym działalności Funduszu, zostanie 
opublikowana przez Fundusz na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl nie później niż w dniu 
następującym po dniu doręczenia Towarzystwu postanowienia o wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy 
Inwestycyjnych. 

3. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy zostały opisane w Prospekcie 
Informacyjnym i są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.  

 
Rozdział IX 

Obowiązki informacyjne 
Art. 27 

Zasady publikacji Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego 
1. Fundusz publikuje Prospekt Informacyjny oraz Skrót Prospektu Informacyjnego na stronie internetowej 

Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 
2. Fundusz udostępnia Prospekt Informacyjny oraz Skrót Prospektu Informacyjnego w miejscach przyjmowania 

zapisów na Jednostki Uczestnictwa. 
 

Art. 28 
Inne informacje 

1. Jeżeli Statut lub Ustawa nie stanowi inaczej, ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem będą 
podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. W szczególności, 
Fundusz będzie podawał na wymienionej w zdaniu poprzednim stronie internetowej Wartość Aktywów Netto 
na Jednostkę niezwłocznie po jej ustaleniu oraz publikował półroczne i roczne sprawozdania finansowe 
Funduszu oraz Subfunduszy. 

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

3. Fundusz publikuje półroczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz Subfunduszy w terminie 2 miesięcy od 
zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl.  

4. Fundusz publikuje roczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz Subfunduszy w terminie 4 miesięcy od 
zakończenia roku obrotowego na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl. 

 
Rozdział X 

Tworzenie i likwidacja Subfunduszy 
Art. 29 

Tworzenie nowych subfunduszy 
1. Fundusz może tworzyć nowe subfundusze. 
2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, zmiany Statutu oraz zebrania 

wpłat do tego subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100.000 złotych. Utworzenie subfunduszu określonego 
w art. 2 ust. 2 nie wymaga zmiany Statutu.  

3. Wpłaty do nowego subfunduszu będą zbierane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez 
Depozytariusza, w drodze zapisów na jednostki uczestnictwa związane z tym subfunduszem. 

4. Zapisy na jednostki uczestnictwa związane z nowym subfunduszem zostaną przeprowadzone przez dokonanie 
wpłat przez Towarzystwo. 

http://www.opera-tfi.pl/
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5. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa związane z nowym subfunduszem, innym niż określony 
w art. 2 ust. 2, nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu wejścia w życie zmian Statutu w zakresie 
niezbędnym dla utworzenia tego subfunduszu. 

6. W przypadku zebrania wpłat do nowego subfunduszu w wysokości określonej w ust. 2, Towarzystwo 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki 
uczestnictwa tego subfunduszu, przydziela jednostki uczestnictwa. 

7. Nowy subfundusz rozpoczyna działalność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
przydziału jednostek uczestnictwa z nim związanych. 

 
Art. 30 

Likwidacja Subfunduszu 
1. Subfundusze podlegają likwidacji w przypadku rozwiązania Funduszu. 
2. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. 
3. Subfundusz podlega likwidacji, jeżeli: 

1) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadła poniżej 50.000 zł, 
2) Towarzystwo podjęło decyzję, o której mowa w ust. 4. 

4. Towarzystwo może postanowić o likwidacji Subfunduszu, jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadła 
poniżej 1.000.000 złotych. 

5. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, 
jest Towarzystwo. 

6. Z chwilą rozpoczęcia likwidacji danego Subfunduszu, Fundusz zaprzestaje zbywania i odkupywania Jednostek 
tego Subfunduszu. 

7. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, 
prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad: 
1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu 

wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę 
uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich 
Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu; 

2) zbywanie Aktywów Subfunduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesu 
Uczestników; 

3) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje Depozytariusza, 
Dystrybutorów oraz Agenta Transferowego; 

4) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej Towarzystwa  
www.opera-tfi.pl; 

5) Towarzystwo w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, sporządza sprawozdanie finansowe 
na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu; 

6) po dokonaniu czynności określonych w pkt 1 Towarzystwo sporządza sprawozdanie zawierające co 
najmniej: 
a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w pkt 1, 
b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu, 
c) wyliczenie kosztów likwidacji. 

7) niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 5, Towarzystwo 
przedstawia je do badania podmiotowi uprawnionemu do sprawozdań finansowych; 

8) po zbadaniu sprawozdania finansowego Towarzystwo przesyła Komisji zbadane sprawozdanie wraz 
z opinią i raportem z badania; 

9) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu sądowego. 
 

Rozdział XI 
Likwidacja Funduszu 

Art. 31 
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 spadła poniżej 
10.000.000 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 ”. 

4. 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”. 

5. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. 
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6. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli 
Funduszu i umorzeniu Jednostek przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom, proporcjonalnie 
do liczby posiadanych przez nich Jednostek. 

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

 
Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 
Art. 32 

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

 
Art. 33 

Pozostałe postanowienia 
1. Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują Fundusz, Towarzystwo oraz wszystkich Uczestników Funduszu.  
2. Wszelkie kwestie prawne nie ujęte w Statucie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Statutu oraz uczestnictwa w Funduszu 

jest sąd właściwy dla siedziby Towarzystwa. 
4. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. 
5. Obowiązki podatkowe związane z uczestnictwem w Funduszu ciążą na Uczestnikach. W stosunku do 

Uczestników będą wykonywane tylko te obowiązki podatkowe, które zostały nałożone na Fundusz na mocy 
odpowiednich przepisów prawa. 

6. Sprawozdania finansowe Funduszu zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa. 
 

Część II 
SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL 

Rozdział XIII 
Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Art. 34 
Cel inwestycyjny Subfunduszu 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości 
lokat. 

2. W ramach Subfunduszu dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe oraz 
Instrumenty Rynku Pieniężnego. 

3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1. 
 

Art. 35 
Lokaty i limity inwestycyjne Subfunduszu 

1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 
1) Dłużne Papiery Wartościowe; 
2) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
3) będące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą; 
4) Waluty Obce; 
5) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 
6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 
– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 
7) 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. 

3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów 
Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może 
przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta 
będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy 
czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy stosuje się odpowiednio. 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. 

4. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
5. Waluty Obce nie mogą stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 
6. Wierzytelności nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
7. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Dłużne Papiery Wartościowe 

wchodzące w skład Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie 
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art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1538 z późn. zm.), pod warunkiem że: 
1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub Dłużnych Papierach Wartościowych, w które 

Fundusz może dokonywać lokat na rzecz Subfunduszu zgodnie z postanowieniami Statutu; 
2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa 50% wartości pożyczonych Dłużnych Papierów 

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

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

8. 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. 

 
Art. 36 

Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne, dla których Instrumentami 

Bazowymi są: 
1) Dłużne Papiery Wartościowe; 
2) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
3) stopy procentowe; 
4) Waluty Obce. 

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; 
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 Subfunduszu 
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. 39, 
z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 Subfundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności 
wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 
NWP, nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym WRK w odniesieniu 
do każdego z takich podmiotów nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

8. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego lub stopy procentowe, nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce nie może stanowić łącznie więcej niż 100% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez 
Fundusz dla składnika lokat stanowiącego Bazę Instrumentów Pochodnych. 
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11. Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7 Ustawy oraz w art. 36 ust. 8 i 9, Fundusz 
uwzględnia wartość Bazy Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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. 12. 
12. 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 na 
rzecz Subfunduszu, w części nie powodującej zmiany znaku wartości Bazy Instrumentu Pochodnego. 

13. 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 
niż wartość Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez 
Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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; 

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. 

 
Art. 37 

(skreślony) 
 

Art. 38 
Zaciąganie zobowiązań 

Fundusz, w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 
kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 
Art. 39 

Kryteria doboru lokat 
1. Do oceny efektywności prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej nie jest stosowana stopa 

odniesienia (benchmark). Celem prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej jest 
maksymalizacja stopy zwrotu przy dopuszczalnym na podstawie Statutu ryzyku i zachowaniu płynności lokaty. 

2. 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. 

3. 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, jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 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, dla których Instrumentami Bazowymi są Dłużne Papiery Wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego lub stopy procentowe – analizę makroekonomiczną, w tym 
w szczególności rynku stopy procentowej oraz analizę ryzyka kredytowego emitenta; 

2) w przypadku Walut Obcych oraz Instrumentów Pochodnych, dla których Instrumentami Bazowymi są 
Waluty Obce – 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. 
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4. 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. 3 pkt 1 i 2. 

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

 
Rozdział XIV 

Dochody Subfunduszu 
Art. 40 

Dochody Subfunduszu 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk ze zbycia lokat 

Subfunduszu. 
2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie 

wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek. 
 

Rozdział XV 
Koszty Subfunduszu 

Art. 41 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. 
2. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem tworzona jest rezerwa, której wartość 

ustalana jest w każdym Dniu Wyceny w następujący sposób: 
1) wartość rezerwy równa jest sumie rezerw dla poszczególnych grup Jednostek; daną grupę Jednostek 

tworzą Jednostki zbyte Uczestnikom w jednym Dniu Zbycia po jednej cenie zbycia;  
2) wartość rezerwy dla danej grupy Jednostek równa jest 10% całkowitego zysku dla tej grupy jednostek 

(CZ); 
3) całkowity zysk dla grupy Jednostek (CZ) jest liczony jako nadwyżka skorygowanej wartości bieżącej 

Aktywów przypadającej na daną grupę Jednostek (SWBg) ponad wartość referencyjną dla danej grupy 
Jednostek (WRg), z tym że jeżeli SWBg jest mniejsza bądź równa WRg (czyli całkowity zysk jest mniejszy 
bądź równy zeru), to rezerwa dla danej grupy nie jest tworzona; 

4) skorygowaną wartość bieżącą Aktywów przypadającą na daną grupę Jednostek (SWBg) oraz wartość 
referencyjną dla danej grupy Jednostek (WRg) wyznacza się na podstawie następujących wzorów: 

 SWBg = SWANJ*Lg 
 WRg = WRj*Lg 
 gdzie: 
 SWANJ – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Subfunduszu 

(z wyjątkiem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa) oraz zobowiązań Funduszu 
w części obciążającej Aktywa Subfunduszu przypadająca na Jednostkę w Dniu Wyceny, w którym tworzona 
jest rezerwa, 

 Lg – liczba Jednostek stanowiących grupę, tj. zbytych przez Fundusz w jednym Dniu Zbycia po tej samej 
cenie zbycia, posiadanych przez Uczestników w Dniu Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 
WRj – wartość referencyjna dla jednostki – najwyższa wartość spośród: ceny zbycia Jednostki danej grupy 
oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę wyznaczonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 
pkt 11 lit. c), przypadających pod Dniu Zbycia Jednostek danej grupy, a przed Dniem Wyceny, w którym 
tworzona jest rezerwa, z zastrzeżeniem pkt 5; 

 * – oznacza iloczyn. 
5) w przypadku jednostek zbytych przez Fundusz przed dniem 4 maja 2009 roku WRj będzie nie niższa 

jednak niż Wartość Aktywów Netto na Jednostkę z dnia 4 maja 2009 roku; 
3. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest: 

1) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikowi z tytułu odkupienia 
Jednostek – w przypadku odkupienia Jednostek na żądanie Uczestnika – w wysokości równej rezerwie na 
wynagrodzenie zmienne przypadającej na odkupywane Jednostki, 

2) w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne, 
3) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia 

Jednostek – w przypadku likwidacji Subfunduszu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 
zmienne. 

4. Naliczone wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest ze środków 
Subfunduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego naliczenia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3 – w dniu przekazania środków pieniężnych podmiotowi, którego Jednostki Fundusz odpowiednio 
odkupił lub umorzył. 

5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 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 Towarzystwa za zarządzanie 
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Subfunduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Art. 42 

Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 41, a także 

następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu:  
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Subfunduszu; 
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) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów 

Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7 i 8; 
4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
5) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Subfunduszu; 
6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu;  
7) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu oraz realizację 

pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 
9) opłatę za prowadzenie Subrejestru Uczestników. 

2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 
1) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu; 
2) koszty likwidacji Funduszu inne niż koszty, o których mowa w pkt 3; 
3) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
4) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu;  
5) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
6) koszty odpłatnych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez Fundusz; 
7) opłaty za dokonywanie ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
8) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych 

i informacyjnych; 
9) koszty obsługi prawnej Funduszu oraz doradztwa zewnętrznego. 
10) opłatę za prowadzenie Rejestru Uczestników. 

3. Koszty określone w ust. 1 pkt 1 – 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 

4. Koszty określone w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 – 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym łącznie do kwoty stanowiącej 0,5% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia 
arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę 
ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty określone w ust. 1 pkt 7 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,0035% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia 
Wyceny w danym miesiącu, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty 3.750 złotych, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

7. Koszty określone 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, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 41 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

8. Koszty określone w ust. 2 pkt 3 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% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny, o którym 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. d), przy czym nie mniejszej niż 75.000 złotych nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

9. Koszty określone w ust. 2 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, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 41 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 
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10. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, 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. 

11. Koszty działalności Funduszu, o których mowa w ust. 2, obciążają Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na ostatni Dzień Wyceny 
poprzedzający dzień ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych Subfunduszu w związku z wystawieniem 
faktury lub innym zdarzeniem skutkującym powstaniem kosztu. 

12. W przypadku jednoczesnego dokonania przez Fundusz transakcji na rzecz więcej niż jednego z Subfunduszy, 
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą obciążały każdy z Subfunduszy, na rzecz których zawarta została 
transakcja, w proporcji wartości lokat zbytych lub nabytych na rzecz danego Subfunduszu do wartości lokat 
ogółem zbytych lub nabytych w ramach tej transakcji. 

13. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z własnych środków kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu 
zgodnie z ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie zwraca Towarzystwu 
pokrytych kosztów. 

 
Część III 

SUBFUNDUSZ OPERA EQUILIBRIUM-PLUS.PL 
Rozdział XVI 

Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
Art. 43 

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

lokat. 
2. W ramach Subfunduszu będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień 

zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji 
pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

3. Inwestycje dokonywane w ramach Subfunduszu charakteryzuje podwyższony poziom ryzyka, co oznacza, iż 
Wartość Aktywów Netto na Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1. 
 

Art. 44 
Lokaty i limity inwestycyjne Subfunduszu 

1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane 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) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
5) Waluty Obce; 
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. 

3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów 
Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może 
przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta 
będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy 
czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy stosuje się odpowiednio. 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. 

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

stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Udziały w spółkach z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie mogą stanowić łącznie więcej niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu, z tym, że 
udziały w jednym podmiocie nie mogą przekraczać 5% wartości Aktywów Subfunduszu. 
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8. 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 60% wartości Aktywów Subfunduszu. 
9. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Papiery Wartościowe wchodzące 

w skład Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.), 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 Ustawy. 

10. 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. 

 
Art. 45 

Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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; 
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 Subfunduszu 
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. 49, 
z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 Subfundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności 
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wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 
NWP, nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym WRK w odniesieniu 
do każdego z takich podmiotów nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

8. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego lub stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, 
o których mowa w art. 44 ust. 8, nie może stanowić łącznie więcej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu. 

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

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 art. 45 ust. 8, 9 i 10, Fundusz 
uwzględnia wartość Bazy Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na 
rzecz Subfunduszu, 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 
niż wartość Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez 
Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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; 

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. 

 
Art. 46 

Towarowe Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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. 49, z uwzględnieniem specyfiki danego Towarowego Instrumentu Pochodnego. 
4. Fundusz nie będzie dokonywał na rzecz Subfunduszu lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne, ani utrzymywał 

na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu pozycji długiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych. 
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5. Wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż 60% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy czym wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż: 
a) 40% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do nośników energii łącznie oraz 20% wartości 

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

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

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

wymienione w lit. a), b) oraz c) łącznie oraz 20% wartości Aktywów Subfunduszu – 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) Towarowego 
Instrumentu Bazowego właściwego dla danego 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający 
w wysokości niższej niż wartość Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym 
możliwość poniesienia przez Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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. 

 
Art. 47 

(skreślony) 
 

Art. 48 
Zaciąganie zobowiązań 

Fundusz, w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 
kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 
Art. 49 

Kryteria doboru lokat 
1. Do oceny efektywności prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej nie jest stosowana stopa 

odniesienia (benchmark). Celem prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej jest 
maksymalizacja stopy zwrotu przy dopuszczalnym na podstawie Statutu ryzyku i zachowaniu płynności lokaty. 

2. 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. 

3. 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 udziałowych Papierów Wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną 

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

2) w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, jednostek 
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą lokujących swoje aktywa w dłużne Papiery Wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego, wierzytelności oraz Instrumentów Pochodnych, dla których 
Instrumentami Bazowymi są 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, dla których Instrumentami Bazowymi są 
Waluty Obce – 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 lokat Subfunduszu 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 Subfunduszu. 

 
Rozdział XVII 

Dochody Subfunduszu 
Art. 50 

Dochody Subfunduszu 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk ze zbycia lokat 

Subfunduszu. 
2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie 

wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek. 
 

Rozdział XVIII 
Koszty Subfunduszu 

Art. 51 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. 
2. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem tworzona jest rezerwa, której wartość 

ustalana jest w każdym Dniu Wyceny w następujący sposób: 
1) wartość rezerwy równa jest sumie rezerw dla poszczególnych grup Jednostek; daną grupę Jednostek 

tworzą Jednostki zbyte Uczestnikom w jednym Dniu Zbycia po jednej cenie zbycia;  
2) wartość rezerwy dla danej grupy Jednostek równa jest 15% całkowitego zysku dla tej grupy jednostek 

(CZ); 
3) całkowity zysk dla grupy Jednostek (CZ) jest liczony jako nadwyżka skorygowanej wartości bieżącej 

Aktywów przypadającej na daną grupę Jednostek (SWBg) ponad wartość referencyjną dla danej grupy 
Jednostek (WRg), z tym że jeżeli SWBg jest mniejsza bądź równa WRg (czyli całkowity zysk jest mniejszy 
bądź równy zeru), to rezerwa dla danej grupy nie jest tworzona; 

4) skorygowaną wartość bieżącą Aktywów przypadającą na daną grupę Jednostek (SWBg) oraz wartość 
referencyjną dla danej grupy Jednostek (WRg) wyznacza się na podstawie następujących wzorów: 

 SWBg = SWANJ*Lg 
 WRg = WRj*Lg 
 gdzie: 
 SWANJ – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Subfunduszu 

(z wyjątkiem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa) oraz zobowiązań Funduszu 
w części obciążającej Aktywa Subfunduszu przypadająca na Jednostkę w Dniu Wyceny, w którym tworzona 
jest rezerwa, 

  Lg – liczba Jednostek stanowiących grupę, tj. zbytych przez Fundusz w jednym Dniu Zbycia po tej samej 
cenie zbycia, posiadanych przez Uczestników w Dniu Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 

 WRj – wartość referencyjna dla jednostki – najwyższa wartość spośród: ceny zbycia Jednostki danej grupy 
oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę wyznaczonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 
pkt 11 lit. c), przypadających po Dniu Zbycia Jednostek danej grupy, a przed Dniem Wyceny, w którym 
tworzona jest rezerwa; 

 * – oznacza iloczyn. 
3. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest: 
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1) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikowi z tytułu odkupienia 
Jednostek – w przypadku odkupienia Jednostek na żądanie Uczestnika – w wysokości równej rezerwie na 
wynagrodzenie zmienne przypadającej na odkupywane Jednostki, 

2) w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne, 
3) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia 

Jednostek – w przypadku likwidacji Subfunduszu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 
zmienne. 

4. Naliczone wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest ze środków 
Subfunduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego naliczenia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3 – w dniu przekazania środków pieniężnych podmiotowi, którego Jednostki Fundusz odpowiednio 
odkupił lub umorzył. 

5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 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 Towarzystwa za zarządzanie 
Subfunduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Art. 52 

Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 51, a także 

następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu: 
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Subfunduszu; 
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) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów 

Funduszu za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 7 i 8; 
4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
5) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Subfunduszu; 
6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu;  
7) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu oraz realizację 

pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 
9) opłatę za prowadzenie Subrejestru Uczestników. 

2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 
1) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu; 
2) koszty likwidacji Funduszu inne niż koszty, o których mowa w pkt 3; 
3) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
4) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu; 
5) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
6) koszty odpłatnych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez Fundusz; 
7) opłaty za dokonywanie ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
8) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych 

i informacyjnych; 
9) koszty obsługi prawnej Funduszu oraz doradztwa zewnętrznego. 
10) opłatę za prowadzenie Rejestru Uczestników. 

3. Koszty określone w ust. 1 pkt 1 – 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 

4. Koszty określone w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 – 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym łącznie do kwoty stanowiącej 0,5% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia 
arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę 
ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty określone w ust. 1 pkt 7 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,0035% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia 
Wyceny w danym miesiącu, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty 3.750 złotych, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

7. Koszty określone w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
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w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 51 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

8. Koszty określone w ust. 2 pkt 3 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% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny, o którym 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. d), przy czym nie mniejszej niż 75.000 złotych nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

9. Koszty określone w ust. 2 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, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane w 
ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 51 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

10. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2 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. 

11. Koszty działalności Funduszu, o których mowa w ust. 2, obciążają Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na ostatni Dzień Wyceny 
poprzedzający dzień ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych Subfunduszu w związku z wystawieniem 
faktury lub innym zdarzeniem skutkującym powstaniem kosztu. 

12. W przypadku jednoczesnego dokonania przez Fundusz transakcji na rzecz więcej niż jednego z Subfunduszy, 
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą obciążały każdy z Subfunduszy, na rzecz których zawarta została 
transakcja, w proporcji wartości lokat zbytych lub nabytych na rzecz danego Subfunduszu do wartości lokat 
ogółem zbytych lub nabytych w ramach tej transakcji. 

13. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z własnych środków kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu 
zgodnie z ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie zwraca Towarzystwu 
pokrytych kosztów. 

 
Część IV 

SUBFUNDUSZ  EUROGEDDON  
Rozdział XIX 

Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
Art. 53 

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

lokat. 
2. W ramach Subfunduszu będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień 

zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji 
pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

3. Inwestycje dokonywane w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1. 
 

Art. 54 
Lokaty i limity inwestycyjne Subfunduszu 

1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane 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. 
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3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów 
Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może 
przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta 
będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy 
czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy stosuje się odpowiednio. 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. 

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

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

8. 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 Subfunduszu. 
9. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Papiery Wartościowe wchodzące 

w skład Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.), 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 Ustawy. 

10. 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. 

 
Art. 55 

Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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; 
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; 
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4) w związku z zajęciem pozycji w Instrumencie Pochodnym płynność portfela inwestycyjnego Subfunduszu 
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. 59, 
z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 Subfundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności 
wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 
NWP, nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym WRK w odniesieniu 
do każdego z takich podmiotów nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

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 Subfunduszu. 

9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, 
o których mowa w art. 54 ust. 8, nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Subfunduszu. 

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

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 art. 55 ust. 8, 9 i 10, Fundusz 
uwzględnia wartość Bazy Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na 
rzecz Subfunduszu, 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 
niż wartość Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez 
Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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; 

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. 
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Art. 56 
Towarowe Instrumenty Pochodne 

1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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. 59, z uwzględnieniem specyfiki danego Towarowego Instrumentu Pochodnego. 
4. Fundusz nie będzie dokonywał na rzecz Subfunduszu lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne, ani utrzymywał 

na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu pozycji długiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych. 

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

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

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

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

wymienione w lit. a), b) oraz c) łącznie oraz 20% wartości Aktywów Subfunduszu – 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) Towarowego 
Instrumentu Bazowego właściwego dla danego 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający 
w wysokości niższej niż wartość Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym 
możliwość poniesienia przez Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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. 

 
Art. 57 

(skreślony) 
 

Art. 58 
Zaciąganie zobowiązań 

Fundusz, w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 
kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 
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Art. 59 
Kryteria doboru lokat 

1. Do oceny efektywności prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej nie jest stosowana stopa 
odniesienia (benchmark). Celem prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej jest 
maksymalizacja stopy zwrotu przy dopuszczalnym na podstawie Statutu ryzyku i zachowaniu płynności lokaty. 

2. 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. 

3. 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 udziałowych Papierów Wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną 

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

2) w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, jednostek 
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą lokujących swoje aktywa w dłużne Papiery Wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego, wierzytelności oraz Instrumentów Pochodnych, dla których 
Instrumentami Bazowymi są 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, dla których Instrumentami Bazowymi są 
Waluty Obce – 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 lokat Subfunduszu 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 Subfunduszu. 

 
Rozdział XX 

Dochody Subfunduszu 
Art. 60 

Dochody Subfunduszu 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk ze zbycia lokat 

Subfunduszu. 
2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie 

wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek. 
 

Rozdział XXI 
Koszty Subfunduszu 

Art. 61 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. 
2. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem tworzona jest rezerwa, której wartość 

ustalana jest w każdym Dniu Wyceny w następujący sposób: 
1) wartość rezerwy równa jest sumie rezerw dla poszczególnych grup Jednostek; daną grupę Jednostek 

tworzą Jednostki zbyte Uczestnikom w jednym Dniu Zbycia po jednej cenie zbycia;  
2) wartość rezerwy dla danej grupy Jednostek równa jest 25% całkowitego zysku dla tej grupy jednostek 

(CZ); 
3) całkowity zysk dla grupy Jednostek (CZ) jest liczony jako nadwyżka skorygowanej wartości bieżącej 

Aktywów przypadającej na daną grupę Jednostek (SWBg) ponad wartość referencyjną dla danej grupy 
Jednostek (WRg), z tym że jeżeli SWBg jest mniejsza bądź równa WRg (czyli całkowity zysk jest mniejszy 
bądź równy zeru), to rezerwa dla danej grupy nie jest tworzona; 

4) skorygowaną wartość bieżącą Aktywów przypadającą na daną grupę Jednostek (SWBg) oraz wartość 
referencyjną dla danej grupy Jednostek (WRg) wyznacza się na podstawie następujących wzorów: 

 SWBg = SWANJ*Lg 
 WRg = WRj*Lg 
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 gdzie: 
 SWANJ – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Subfunduszu 

(z wyjątkiem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa) oraz zobowiązań Funduszu 
w części obciążającej Aktywa Subfunduszu przypadająca na Jednostkę w Dniu Wyceny, w którym tworzona 
jest rezerwa, 

  Lg – liczba Jednostek stanowiących grupę, tj. zbytych przez Fundusz w jednym Dniu Zbycia po tej samej 
cenie zbycia, posiadanych przez Uczestników w Dniu Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 
WRj – wartość referencyjna dla jednostki – najwyższa wartość spośród: ceny zbycia Jednostki danej grupy 
oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę wyznaczonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 
pkt 11 lit. c), przypadających pod Dniu Zbycia Jednostek danej grupy, a przed Dniem Wyceny, w którym 
tworzona jest rezerwa, z zastrzeżeniem pkt 5;  

 * – oznacza iloczyn. 
5) w przypadku jednostek zbytych przez Fundusz przed dniem 4 maja 2009 roku WRj będzie nie niższa 

jednak niż Wartość Aktywów Netto na Jednostkę z dnia 4 maja 2009 roku; 
3. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest: 

1) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikowi z tytułu odkupienia 
Jednostek – w przypadku odkupienia Jednostek na żądanie Uczestnika – w wysokości równej rezerwie na 
wynagrodzenie zmienne przypadającej na odkupywane Jednostki, 

2) w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne, 
3) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia 

Jednostek – w przypadku likwidacji Subfunduszu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 
zmienne. 

4. Naliczone wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest ze środków 
Subfunduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego naliczenia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3 – w dniu przekazania środków pieniężnych podmiotowi, którego Jednostki Fundusz odpowiednio 
odkupił lub umorzył. 

5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 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 Towarzystwa za zarządzanie 
Subfunduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Art. 62 

Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 61, a także 

następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu: 
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Subfunduszu; 
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) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów 

Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7 i 8; 
4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
5) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Subfunduszu; 
6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu;  
7) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu oraz realizację 

pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 
9) opłatę za prowadzenie Subrejestru Uczestników. 

2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 
1) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu; 
2) koszty likwidacji Funduszu inne niż koszty, o których mowa w pkt 3; 
3) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
4) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu; 
5) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
6) koszty odpłatnych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez Fundusz; 
7) opłaty za dokonywanie ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
8) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych 

i informacyjnych; 
9) koszty obsługi prawnej Funduszu oraz doradztwa zewnętrznego. 
10) opłatę za prowadzenie Rejestru Uczestników. 

3. Koszty określone w ust. 1 pkt 1 – 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 
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4. Koszty określone w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 – 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym łącznie do kwoty stanowiącej 0,5% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia 
arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę 
ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty określone w ust. 1 pkt 7 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,0035% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia 
Wyceny w danym miesiącu, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty 3.750 złotych, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

7. Koszty określone w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 61 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

8. Koszty określone w ust. 2 pkt 3 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% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny, o którym 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. d), przy czym nie mniejszej niż 75.000 złotych nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

9. Koszty określone w ust. 2 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, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 61 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

10. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2 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. 

11. Koszty działalności Funduszu, o których mowa w ust. 2, obciążają Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na ostatni Dzień Wyceny 
poprzedzający dzień ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych Subfunduszu w związku z wystawieniem 
faktury lub innym zdarzeniem skutkującym powstaniem kosztu. 

12. W przypadku jednoczesnego dokonania przez Fundusz transakcji na rzecz więcej niż jednego z Subfunduszy, 
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą obciążały każdy z Subfunduszy, na rzecz których zawarta została 
transakcja, w proporcji wartości lokat zbytych lub nabytych na rzecz danego Subfunduszu do wartości lokat 
ogółem zbytych lub nabytych w ramach tej transakcji. 

13. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z własnych środków kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu 
zgodnie z ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie zwraca Towarzystwu 
pokrytych kosztów. 

 
Część V 

SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA-PLUS.PL 
Rozdział XXII 

Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
Art. 63 

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

lokat. 
2. W ramach Subfunduszu będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień 

zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji 
pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

3. Inwestycje dokonywane w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1. 
 

Art. 64 
Lokaty i limity inwestycyjne Subfunduszu 

1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 
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1) Papiery Wartościowe; 
2) 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; 

3) Waluty Obce; 
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
5) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 
6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 
7) Towarowe Instrumenty Pochodne; 
– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 
8) 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. 

3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów 
Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może 
przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta 
będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy 
czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy stosuje się odpowiednio. 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. 

4. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
5. Waluty Obce nie mogą stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 
6. Wierzytelności nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
7. Inne niż zdematerializowane akcje nie mogą stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
8. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są: 

1) akcje; 
2) 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 akcje 

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

w skład Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.), pod warunkiem że: 
1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub Papierach Wartościowych, w które Fundusz 

może dokonywać lokat na rzecz Subfunduszu 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 Ustawy. 

10. 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. 

 
Art. 65 

Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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. 
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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; 
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 Subfunduszu 
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. 69, 
z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 Subfundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności 
wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 
NWP, nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym WRK w odniesieniu 
do każdego z takich podmiotów nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

8. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego lub stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 150% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, 
o których mowa w art. 64 ust. 8, nie może stanowić łącznie więcej niż 150% wartości Aktywów Subfunduszu. 

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

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 art. 65 ust. 8, 9 i 10, Fundusz 
uwzględnia wartość Bazy Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na 
rzecz Subfunduszu, 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 
niż wartość Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez 
Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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; 
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4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień 
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne; 

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. 

 
Art. 66 

Towarowe Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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. 69, z uwzględnieniem specyfiki danego Towarowego Instrumentu Pochodnego. 
4. Fundusz nie będzie dokonywał na rzecz Subfunduszu lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne, ani utrzymywał 

na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu pozycji długiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych. 

5. Wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż 150% wartości Aktywów 
Subfunduszu, przy czym wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych nie może stanowić więcej niż: 
a) 50% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do nośników energii łącznie oraz 25% wartości 

Aktywów Subfunduszu w odniesieniu do jednego nośnika energii; 
b) 50% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do mierników i limitów produkcji łącznie oraz 25% 

wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednego miernika lub limitu produkcji; 
c) 50% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do metali szlachetnych oraz przemysłowych łącznie 

oraz 25% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do jednego metalu; 
d) 50% wartości Aktywów Subfunduszu – w odniesieniu do oznaczonych co do gatunku rzeczy innych niż 

wymienione w lit. a), b) oraz c) łącznie oraz 25% wartości Aktywów Subfunduszu – 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) Towarowego 
Instrumentu Bazowego właściwego dla danego 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający 
w wysokości niższej niż wartość Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym 
możliwość poniesienia przez Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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. 
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Art. 67 
(skreślony) 

 
Art. 68 

Zaciąganie zobowiązań 
Fundusz, w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 
kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 
Art. 69 

Kryteria doboru lokat 

1. Do oceny efektywności prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej nie jest stosowana stopa 
odniesienia (benchmark). Celem prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej jest 
maksymalizacja stopy zwrotu przy dopuszczalnym na podstawie Statutu ryzyku i zachowaniu płynności lokaty. 

2. Aktywa Subfunduszu są lokowane w kategorie lokat powiązane z rynkiem towarowym, surowcowym, nośników 
energii, produktów rolnych, w szczególności w: 
1) Towarowe Instrumenty Pochodne; 
2) Papiery Wartościowe emitowane przez spółki z branż związanych z rynkiem towarowym, surowcowym, 

nośników energii i produktów rolnych (wydobycie, przetwarzanie, handel, produkcja sprzętu i maszyn, 
rozwój technologii, energetyka i alternatywne źródła energii, powiązane usługi, transport); 

3) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 
pod warunkiem że polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji zakłada 
lokowanie nie mniej niż 50% aktywów w spółki z branży związanej z rynkiem towarowym, surowcowym, 
nośników energii i produktów rolnych, a także bezpośrednio w towary i surowce. 

3. Zmierzając do realizacji celu inwestycyjnego, w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu, decyzje dotyczące 
doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Subfunduszu są podejmowane w oparciu o kryteria 
uwzględniające: 
1) sytuację makroekonomiczną – prognozowany wzrost gospodarczy, stopę inflacji, podaż pieniądza, kursy 

walutowe oraz inne istotne zmienne mające wpływ na kształtowanie się cen towarów; 
2) analizę fundamentalną danego towaru, surowca, produktu rolnego, nośnika energii lub powiązanej z nimi 

branży – bilans popytu i podaży, handel międzynarodowy, istnienie substytutów, elastyczność popytu na 
dany towar; 

3) analizę fundamentalną poszczególnych instrumentów finansowych i określenie stopnia ich korelacji 
z danym towarem/surowcem; 

4) oszacowanie relacji oczekiwana stopa zwrotu – ryzyko; 
5) ryzyko systematyczne lokaty – rozumiane jako możliwość zrealizowania stopy zwrotu innej od 

oczekiwanej w wyniku zdarzeń mających wpływ na ogólną sytuację na rynkach finansowych lub 
w określonym sektorze gospodarki; 

6) ryzyko specyficzne lokaty – rozumiane jako możliwość zrealizowania stopy zwrotu innej od oczekiwanej 
w wyniku zdarzeń dotyczących wyłącznie danego instrumentu finansowego. 

 
Rozdział XXIII 

Dochody Subfunduszu 
Art. 70 

Dochody Subfunduszu 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk ze zbycia lokat 

Subfunduszu. 
2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie 

wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek. 
 

Rozdział XXIV 
Koszty Subfunduszu 

Art. 71 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. 
2. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem tworzona jest rezerwa, której wartość 

ustalana jest w każdym Dniu Wyceny w następujący sposób: 
1) wartość rezerwy równa jest sumie rezerw dla poszczególnych grup Jednostek; daną grupę Jednostek 

tworzą Jednostki zbyte Uczestnikom w jednym Dniu Zbycia po jednej cenie zbycia;  
2) wartość rezerwy dla danej grupy Jednostek równa jest 25% całkowitego zysku dla tej grupy jednostek 

(CZ); 
3) całkowity zysk dla grupy Jednostek (CZ) jest liczony jako nadwyżka skorygowanej wartości bieżącej 

Aktywów przypadającej na daną grupę Jednostek (SWBg) ponad wartość referencyjną dla danej grupy 
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Jednostek (WRg), z tym że jeżeli SWBg jest mniejsza bądź równa WRg (czyli całkowity zysk jest mniejszy 
bądź równy zeru), to rezerwa dla danej grupy nie jest tworzona; 

4) skorygowaną wartość bieżącą Aktywów przypadającą na daną grupę Jednostek (SWBg) oraz wartość 
referencyjną dla danej grupy Jednostek (WRg) wyznacza się na podstawie następujących wzorów: 

 SWBg = SWANJ*Lg 
 WRg = WRj*Lg 
 gdzie: 
 SWANJ – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Subfunduszu 

(z wyjątkiem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa) oraz zobowiązań Funduszu 
w części obciążającej Aktywa Subfunduszu przypadająca na Jednostkę w Dniu Wyceny, w którym tworzona 
jest rezerwa, 

 Lg – liczba Jednostek stanowiących grupę, tj. zbytych przez Fundusz w jednym Dniu Zbycia po tej samej 
cenie zbycia, posiadanych przez Uczestników w Dniu Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 

 WRj – wartość referencyjna dla jednostki – najwyższa wartość spośród: ceny zbycia Jednostki danej grupy 
oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę wyznaczonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 
pkt 11 lit. c), przypadających po Dniu Zbycia Jednostek danej grupy, a przed Dniem Wyceny, w którym 
tworzona jest rezerwa; 

 * – oznacza iloczyn. 
3. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest: 

1) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikowi z tytułu odkupienia 
Jednostek – w przypadku odkupienia Jednostek na żądanie Uczestnika – w wysokości równej rezerwie na 
wynagrodzenie zmienne przypadającej na odkupywane Jednostki, 

2) w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne, 
3) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia 

Jednostek – w przypadku likwidacji Subfunduszu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 
zmienne. 

4. Naliczone wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest ze środków 
Subfunduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego naliczenia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3 – w dniu przekazania środków pieniężnych podmiotowi, którego Jednostki Fundusz odpowiednio 
odkupił lub umorzył. 

5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 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 Towarzystwa za zarządzanie 
Subfunduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Art. 72 

Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 71, a także 

następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu: 
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Subfunduszu; 
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) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów 

Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7 i 8; 
4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
5) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Subfunduszu; 
6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu;  
7) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu oraz realizację 

pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 
9) opłatę za prowadzenie Subrejestru Uczestników. 

2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu:  
1) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu; 
2) koszty likwidacji Funduszu inne niż koszty, o których mowa w pkt 3; 
3) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
4) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu; 
5) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
6) koszty odpłatnych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez Fundusz; 
7) opłaty za dokonywanie ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
8) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych 

i informacyjnych; 
9) koszty obsługi prawnej Funduszu oraz doradztwa zewnętrznego. 
10) opłatę za prowadzenie Rejestru Uczestników. 
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3. Koszty określone w ust. 1 pkt 1 – 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 

4. Koszty określone w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 – 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym łącznie do kwoty stanowiącej 0,5% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia 
arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę 
ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty określone w ust. 1 pkt 7 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,0035% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia 
Wyceny w danym miesiącu, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty 3.750 złotych, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

7. Koszty określone w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 71 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

8. Koszty określone w ust. 2 pkt 3 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% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny, o którym 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. d), przy czym nie mniejszej niż 75.000 złotych nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

9. Koszty określone w ust. 2 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, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 71 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

10. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2 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. 

11. Koszty działalności Funduszu, o których mowa w ust. 2, obciążają Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na ostatni Dzień Wyceny 
poprzedzający dzień ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych Subfunduszu w związku z wystawieniem 
faktury lub innym zdarzeniem skutkującym powstaniem kosztu. 

12. W przypadku jednoczesnego dokonania przez Fundusz transakcji na rzecz więcej niż jednego z Subfunduszy, 
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą obciążały każdy z Subfunduszy, na rzecz których zawarta została 
transakcja, w proporcji wartości lokat zbytych lub nabytych na rzecz danego Subfunduszu do wartości lokat 
ogółem zbytych lub nabytych w ramach tej transakcji. 

13. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z własnych środków kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu 
zgodnie z ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie zwraca Towarzystwu 
pokrytych kosztów. 

 
Część VI 

SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL 
Rozdział XIX 

Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
Art. 73 

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

lokat. 
2. W ramach Subfunduszu będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień 

zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji 
pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. 

3. Inwestycje dokonywane w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość 
Aktywów Netto na Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1. 
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Art. 74 
Lokaty i limity inwestycyjne Subfunduszu 

1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 

2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 
1) Papiery Wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 
2) 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; 

3) Waluty Obce; 
4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 
6) Towarowe Instrumenty Pochodne; 
– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 
7) 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. 

3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych wchodzących w skład Aktywów 
Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może 
przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych jednego emitenta 
będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy 
czym postanowienia art. 145 ust. 8 Ustawy stosuje się odpowiednio. 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. 

4. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 
5. Waluty Obce nie mogą stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 
6. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są: 

1) akcje; 
2) 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 akcje 

– nie może stanowić więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 
7. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są Papiery Wartościowe wchodzące 

w skład Aktywów Subfunduszu, wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.), 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 Ustawy. 

8. 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. 

 
Art. 75 

Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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: 
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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; 
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 Subfunduszu 
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. 79, 
z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 Subfundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności 
wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 
NWP, nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym WRK w odniesieniu 
do każdego z takich podmiotów nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

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 Subfunduszu. 

9. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, 
o których mowa w art. 74 ust. 6, nie może stanowić łącznie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

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

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 art. 75 ust. 8, 9 i 10, Fundusz 
uwzględnia wartość Bazy Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na 
rzecz Subfunduszu, 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 
niż wartość Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez 
Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz może być narażony na istotne ryzyko 
w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej; 
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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; 

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.  

 
Art. 76 

Towarowe Instrumenty Pochodne 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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. 79, z uwzględnieniem specyfiki danego Towarowego Instrumentu Pochodnego. 
4. Fundusz nie będzie dokonywał na rzecz Subfunduszu lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne, ani utrzymywał 

na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu pozycji długiej w Towarowych Instrumentach Pochodnych. 

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

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

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

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

wymienione w lit. a), b) oraz c) łącznie oraz 20% wartości Aktywów Subfunduszu – 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) Towarowego 
Instrumentu Bazowego właściwego dla danego 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu 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 na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający 
w wysokości niższej niż wartość Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego, istnieje w związku z tym 
możliwość poniesienia przez Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz 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. 



 

– 38 – 

 
Art. 77 

(skreślony) 
 

Art. 78 
Zaciąganie zobowiązań 

Fundusz, w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 
kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 
Art. 79 

Kryteria doboru lokat 
1. Do oceny efektywności prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej nie jest stosowana stopa 

odniesienia (benchmark). Celem prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej jest 
maksymalizacja stopy zwrotu przy dopuszczalnym na podstawie Statutu ryzyku i zachowaniu płynności lokaty. 

2. Subfundusz dąży do zminimalizowania ryzyka systematycznego portfela lokat. Przez ryzyko systematyczne 
rozumie się ryzyko zmian wartości portfela w zależności ogólnej koniunktury rynkowej, mierzonej zmianą 
kursów indeksów giełdowych i indeksów rynku surowcowego. Celem Subfunduszu jest generowanie stopy 
zwrotu w ujęciu bezwzględnym (alfa). 

3. 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. 

4. 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 udziałowych Papierów Wartościowych, jednostek uczestnictwa i certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 
lokujących swoje aktywa w udziałowe Papiery Wartościowe oraz Instrumentów Pochodnych, dla których 
Instrumentami Bazowymi są udziałowe Papiery Wartościowe lub indeksy akcji – analizę sytuacji branży, 
analizę fundamentalną spółki, analizę porównawczą spółek; 

2) w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, jednostek 
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą lokujących swoje aktywa w dłużne Papiery Wartościowe lub 
Instrumenty Rynku Pieniężnego, wierzytelności oraz Instrumentów Pochodnych, dla których 
Instrumentami Bazowymi są 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, dla których Instrumentami Bazowymi są 
Waluty Obce – 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. 

5. 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. 4 pkt 1 – 4. 

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

 
Rozdział XX 

Dochody Subfunduszu 
Art. 80 

Dochody Subfunduszu 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk ze zbycia lokat 

Subfunduszu. 
2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie 

wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek. 
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Rozdział XXI 
Koszty Subfunduszu 

Art. 81 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. 
2. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem tworzona jest rezerwa, której wartość 

ustalana jest w każdym Dniu Wyceny w następujący sposób: 
1) wartość rezerwy równa jest sumie rezerw dla poszczególnych grup Jednostek; daną grupę Jednostek 

tworzą Jednostki zbyte Uczestnikom w jednym Dniu Zbycia po jednej cenie zbycia;  
2) wartość rezerwy dla danej grupy Jednostek równa jest 25% całkowitego zysku dla tej grupy jednostek 

(CZ); 
3) całkowity zysk dla grupy Jednostek (CZ) jest liczony jako nadwyżka skorygowanej wartości bieżącej 

Aktywów przypadającej na daną grupę Jednostek (SWBg) ponad wartość referencyjną dla danej grupy 
Jednostek (WRg), z tym że jeżeli SWBg jest mniejsza bądź równa WRg (czyli całkowity zysk jest mniejszy 
bądź równy zeru), to rezerwa dla danej grupy nie jest tworzona; 

4) skorygowaną wartość bieżącą Aktywów przypadającą na daną grupę Jednostek (SWBg) oraz wartość 
referencyjną dla danej grupy Jednostek (WRg) wyznacza się na podstawie następujących wzorów: 

 SWBg = SWANJ*Lg 
 WRg = WRj*Lg 
 gdzie: 
 SWANJ – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Subfunduszu 

(z wyjątkiem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa) oraz zobowiązań Funduszu 
w części obciążającej Aktywa Subfunduszu przypadająca na Jednostkę w Dniu Wyceny, w którym tworzona 
jest rezerwa, 

 Lg – liczba Jednostek stanowiących grupę, tj. zbytych przez Fundusz w jednym Dniu Zbycia po tej samej 
cenie zbycia, posiadanych przez Uczestników w Dniu Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 
WRj – wartość referencyjna dla jednostki – najwyższa wartość spośród: ceny zbycia Jednostki danej grupy 
oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę wyznaczonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 
pkt 11 lit. c), przypadających pod Dniu Zbycia Jednostek danej grupy, a przed Dniem Wyceny, w którym 
tworzona jest rezerwa, z zastrzeżeniem pkt 5; 

 * – oznacza iloczyn. 
5) w przypadku jednostek zbytych przez Fundusz przed dniem 4 maja 2009 roku WRj będzie nie niższa 

jednak niż Wartość Aktywów Netto na Jednostkę z dnia 4 maja 2009 roku; 
3. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest: 

1) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikowi z tytułu odkupienia 
Jednostek – w przypadku odkupienia Jednostek na żądanie Uczestnika – w wysokości równej rezerwie na 
wynagrodzenie zmienne przypadającej na odkupywane Jednostki, 

2) w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne, 
3) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia 

Jednostek – w przypadku likwidacji Subfunduszu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 
zmienne. 

4. Naliczone wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest ze środków 
Subfunduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego naliczenia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3 – w dniu przekazania środków pieniężnych podmiotowi, którego Jednostki Fundusz odpowiednio 
odkupił lub umorzył. 

5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 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 Towarzystwa za zarządzanie 
Subfunduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Art. 82 

Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 81, a także 

następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu: 
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Subfunduszu; 
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) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów 

Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7 i 8; 
4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
5) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Subfunduszu; 
6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu; 
7) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
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8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu oraz realizację 
pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 

9) opłatę za prowadzenie Subrejestru Uczestników. 
2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 

1) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu; 
2) koszty likwidacji Funduszu inne niż koszty, o których mowa w pkt 3; 
3) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
4) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu; 
5) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
6) koszty odpłatnych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez Fundusz; 
7) opłaty za dokonywanie ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
8) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych 

informacyjnych; 
9) koszty obsługi prawnej Funduszu oraz doradztwa zewnętrznego. 
10) opłatę za prowadzenie Rejestru Uczestników. 

3. Koszty określone w ust. 1 pkt 1 – 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 

4. Koszty określone w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 – 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym łącznie do kwoty stanowiącej 0,5% 
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia 
arytmetyczna z Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę 
ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty określone w ust. 1 pkt 7 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,0035% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia 
Wyceny w danym miesiącu, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty 3.750 złotych, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

7. Koszty określone w ust. 1 pkt 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 81 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

8. Koszty określone w ust. 2 pkt 3 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% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny, o którym 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. d), przy czym nie mniejszej niż 75.000 złotych nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

9. Koszty określone w ust. 2 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, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 81 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

10. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2 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. 

11. Koszty działalności Funduszu, o których mowa w ust. 2, obciążają Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na ostatni Dzień Wyceny 
poprzedzający dzień ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych Subfunduszu w związku z wystawieniem 
faktury lub innym zdarzeniem skutkującym powstaniem kosztu. 

12. W przypadku jednoczesnego dokonania przez Fundusz transakcji na rzecz więcej niż jednego z Subfunduszy, 
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą obciążały każdy z Subfunduszy, na rzecz których zawarta została 
transakcja, w proporcji wartości lokat zbytych lub nabytych na rzecz danego Subfunduszu do wartości lokat 
ogółem zbytych lub nabytych w ramach tej transakcji. 

13. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z własnych środków kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu 
zgodnie z ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie zwraca Towarzystwu 
pokrytych kosztów. 
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Część VII 
SUBFUNDUSZ OPERA TUTUS-PLUS 

Rozdział XXII 
Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Art. 83 
Cel inwestycyjny Subfunduszu 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. 
2. W ramach Subfunduszu dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe oraz 

Instrumenty Rynku Pieniężnego. 
3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1. 

 
Art. 84 

Lokaty i limity inwestycyjne Subfunduszu 
1. Aktywa Subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie 

dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz w Statucie. 
2. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa oraz Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 
o ryzyku kredytowym nie wyższym niż ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa; 

2) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb 
Państwa lub właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym 
nie wyższym niż ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa; 

3) Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb 
Państwa lub właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym 
wyższym niż ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 

4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych; 
5) Waluty Obce; 
6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których Instrumentami 

Bazowymi są Waluty Obce; 
– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 
7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz  tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą o charakterze dłużnym 
(czyli takich, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w 
instrumenty o charakterze dłużnym). 

3. Przez Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego o ryzyku kredytowym nie wyższym niż 
ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa rozumie się takie 
Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, które posiadają rating composite według 
serwisu informacyjnego Bloomberg na poziomie nie niższym niż Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez 
Skarb Państwa. 

4. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa oraz Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku 
kredytowym nie wyższym niż ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa mogą stanowić łącznie od 45% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

5. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb 
Państwa lub właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym nie 
wyższym niż ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa mogą 
stanowić łącznie do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym Dłużne Papiery Wartościowe i 
Instrumenty Rynku Pieniężnego tego rodzaju wyemitowane przez jeden podmiot mogą stanowić łącznie do 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

6. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb 
Państwa lub właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym 
wyższym niż ryzyko kredytowe Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa mogą 
stanowić łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym Dłużne Papiery Wartościowe i 
Instrumenty Rynku Pieniężnego tego rodzaju wyemitowane przez jeden podmiot mogą stanowić łącznie do 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz  tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą o charakterze dłużnym (których polityka 
inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym) mogą 
stanowić łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 
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8. Depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych mogą stanowić łącznie 
do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym 
lub instytucji kredytowej mogą stanowić łącznie do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Waluty Obce mogą stanowić do 50% wartości Aktywów Subfunduszu i mogą być nabywane przez Fundusz na 
rzecz Subfunduszu pod warunkiem, że ryzyko związane z ich nabyciem zostanie zabezpieczone. 

 
Art. 85 

Instrumenty Pochodne 
1. Instrumenty Pochodne, z wyłączeniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, mogą być 

przedmiotem lokat Funduszu pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. 
2. Lokaty w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,  mogą być dokonywane 

wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka związanego ze składnikami portfela inwestycyjnego Subfunduszu 
notowanymi lub denominowanymi w Walutach Obcych oraz Walutami Obcymi wchodzącymi w skład portfela 
inwestycyjnego Subfunduszu. 

3. Przy dokonywaniu lokat w Instrumenty Pochodne stosowane są kryteria doboru lokat wymienione w art. 87 
ust. 3 pkt 3, z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego. 

4. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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. 
5. Fundusz, zawierając na rzecz Subfunduszu 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 Subfundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności 
wartości premii zapłaconej przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 
NWP, nie może stanowić łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym WRK w odniesieniu 
do każdego z takich podmiotów nie może przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

6. Wartość bezwzględna Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych nie może stanowić 
łącznie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Różnica pomiędzy łączną wartością zaangażowania 
w kategorie lokat określone w art. 84 ust. 2 pkt 1) – 5) notowane lub denominowane w danej Walucie Obcej oraz 
wartością tej Waluty Obcej stanowiącej Bazę Instrumentów Pochodnych zabezpieczających te lokaty nie może 
przekraczać  1%. 

7. Wartość Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych wyznacza się przy zastosowaniu zasad 
wyceny określonych przez Fundusz dla Walut Obcych. 

8. Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w oraz art. 145 ust. 7 Ustawy oraz art. 85 ust. 6, Fundusz uwzględnia 
wartość Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych według następujących zasad: 
1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu pozycji w Instrumentach Pochodnych 

skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży Walut Obcych albo do spełnienia 
świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży – 
wartość Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych przyjmuje się ze znakiem ujemnym; 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Subfunduszu pozycji w Instrumentach Pochodnych 
skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do zakupu Walut Obcych albo do spełnienia 
świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie sprzedaży – 
wartość Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych przyjmuje się ze znakiem dodatnim 

 – z zastrzeżeniem, że wartość Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych koryguje się o 
wartość lokat nabywanych za lub denominowanych w danej Walucie Obcej dokonanych przez Fundusz na rzecz 
Subfunduszu, w części nie powodującej zmiany znaku wartości Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów 
Pochodnych. 

9. Z lokatami w Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: 
1) ryzyko rynkowe Walut Obcych – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, 

Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych; 
2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm 

kredytowy, to znaczy Fundusz na rzecz Subfunduszu wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 
niż wartość Walut Obcych stanowiących Bazę Instrumentów Pochodnych, istnieje w związku z tym 
możliwość poniesienia przez Subfundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, 
mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Subfundusz może 
być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej; 

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny Walut Obcych stanowiących Bazę 
Instrumentu Pochodnego; 
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4) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień 
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne; 

5) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – ryzyko to dotyczy NWP i będzie ograniczone w związku 
z postanowieniami ust. 5; 

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. 

 
Art. 86 

Zaciąganie zobowiązań 
Fundusz, w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach 
kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% Wartości 
Aktywów Subfunduszu Netto w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 
Art. 87 

Kryteria doboru lokat 
1. Do oceny efektywności prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej nie jest stosowana stopa 

odniesienia (benchmark). Celem prowadzonej w ramach Subfunduszu działalności lokacyjnej jest ochrona 
realnej wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. 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. 

3. 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, jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą o 
charakterze dłużnym – analizę makroekonomiczną, w tym w szczególności rynku stopy procentowej oraz 
analizę ryzyka kredytowego emitenta; 

2) w przypadku depozytów – oferowane oprocentowanie i wiarygodność banku krajowego, banku 
zagranicznego lub instytucji kredytowej, w której depozyt ma zostać złożony; 

3) w przypadku Walut Obcych oraz Instrumentów Pochodnych, dla których Instrumentami Bazowymi są 
Waluty Obce – 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 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. 3 pkt 1 i 2. 

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

 
Rozdział XXIII 

Dochody Subfunduszu 
Art. 88 

Dochody Subfunduszu 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk ze zbycia lokat 

Subfunduszu. 
2. Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz nie będzie 

wypłacał kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupienia Jednostek. 
 

Rozdział XXIV 
Koszty Subfunduszu 

Art. 89 
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

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

2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest za każdy dzień roku liczonego 
jako 365 dni (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem 
z poprzedniego Dnia Wyceny („Skorygowana Wartość Aktywów Netto Subfunduszu”) według stawki rocznej 
równej: 
a) 0,165% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – gdy Skorygowana Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu jest niższa niż lub równa 100.000.000 złotych; 



 

– 44 – 

b) sumie kwoty 165.000 złotych i 0,125% nadwyżki  Skorygowanej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu  
ponad kwotę 100.000.000 złotych – gdy Skorygowana Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa 
niż 100.000.000 złotych i niższa niż lub równa 250.000.000 złotych; 

c) sumie kwoty 352.500 złotych i 0,105% nadwyżki Skorygowanej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ponad kwotę 250.000.000 złotych – gdy Skorygowana Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa 
niż 250.000.000 złotych i niższa niż lub równa 500.000.000 złotych; 

d) sumie kwoty 615.000 złotych i 0,09% nadwyżki Skorygowanej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
ponad kwotę 500.000.000 złotych – gdy Skorygowana Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa 
niż 500.000.000 złotych. 

3. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość 
ustalana jest w każdym Dniu Wyceny w następujący sposób: 
1) wartość rezerwy równa jest sumie rezerw dla poszczególnych grup Jednostek; daną grupę Jednostek 

tworzą Jednostki zbyte Uczestnikom w jednym Dniu Zbycia po jednej cenie zbycia;  
2) wartość rezerwy dla danej grupy Jednostek równa jest 4,875% całkowitego zysku dla tej grupy Jednostek 

(CZ); 
3) całkowity zysk dla grupy Jednostek (CZ) jest liczony jako nadwyżka skorygowanej wartości bieżącej 

Aktywów przypadającej na daną grupę Jednostek (SWBg) ponad wartość referencyjną dla danej grupy 
Jednostek (WRg), z tym że jeżeli SWBg jest mniejsza bądź równa WRg (czyli całkowity zysk jest mniejszy 
bądź równy zeru), to rezerwa dla danej grupy nie jest tworzona; 

4) skorygowaną wartość bieżącą Aktywów przypadającą na daną grupę Jednostek (SWBg) oraz wartość 
referencyjną dla danej grupy Jednostek (WRg) wyznacza się na podstawie następujących wzorów: 
SWBg = (SWANJ – WSJ)*Lg 
WRg = WRj*Lg 
gdzie: 
SWANJ – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Funduszu 
w części obciążającej Aktywa Subfunduszu oraz wszelkich zobowiązań Subfunduszu z wyjątkiem rezerw z 
tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadająca na Jednostkę w Dniu 
Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 
WSJ – wartość zobowiązań z tytułu wynagrodzenia stałego Towarzystwa przypadających na Jednostkę 
w Dniu Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 
Lg – liczba Jednostek stanowiących grupę, tj. zbytych przez Fundusz w jednym Dniu Zbycia po tej samej 
cenie zbycia, posiadanych przez Uczestników w Dniu Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa, 
WRj – wartość referencyjna dla jednostki - najwyższa wartość spośród: ceny zbycia Jednostki danej grupy 
oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę wyznaczonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 
pkt 11 lit. c, przypadających po Dniu Zbycia Jednostek danej grupy a przed Dniem Wyceny, w którym 
tworzona jest rezerwa; 
* – oznacza iloczyn. 

4. Naliczone wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem staje się wymagalne w ostatnim 
Dniu Roboczym miesiąca, w którym zostało naliczone, i jest pobierane ze środków Subfunduszu najpóźniej w 
terminie 10 dni od dnia jego wymagalności. 

5. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest: 
1) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikowi z tytułu odkupienia 

Jednostek – w przypadku odkupienia Jednostek na żądanie Uczestnika – w wysokości równej rezerwie na 
wynagrodzenie zmienne przypadającej na odkupywane Jednostki, 

2) w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne, 
3) w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia 

Jednostek – w przypadku likwidacji Subfunduszu – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 
zmienne. 

6. Naliczone wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem pobierane jest ze środków 
Subfunduszu, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego naliczenia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 5 
pkt 1 i 3 – w dniu przekazania środków pieniężnych podmiotowi, którego Jednostki Fundusz odpowiednio 
odkupił i umorzył albo umorzył. 

7. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 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 Towarzystwa za zarządzanie 
Subfunduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

 
Art. 90 

Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
1. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są koszty wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 89, a także 

następujące koszty związane z działalnością Subfunduszu:  
1) opłaty stałe za prowadzenie rachunków Subfunduszu; 
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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) koszty ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów 
Funduszu, inne niż wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7 i 8; 

4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
5) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Subfunduszu; 
6) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu;  
7) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; 
8) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu oraz realizację 

pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2 – 5 Ustawy; 
9) opłatę za prowadzenie Subrejestru Uczestników. 

2. Z Aktywów Subfunduszu pokrywane są następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 
1) podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy administracji publicznej dotyczące Funduszu; 
2) koszty likwidacji Funduszu inne niż koszty, o których mowa w pkt 3; 
3) koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu; 
4) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu;  
5) koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu; 
6) koszty odpłatnych serwisów informacyjnych wykorzystywanych przez Fundusz; 
7) opłaty za dokonywanie ogłoszeń Funduszu wymaganych przepisami prawa i Statutu; 
8) koszty reklamy i promocji Funduszu, w tym koszty druku materiałów reklamowych, promocyjnych 

i informacyjnych; 
9) koszty obsługi prawnej 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. 

3. Koszty określone w ust. 1 pkt 1 – 5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą 
bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, 
o ile zostały poniesione przez Towarzystwo. 

4. Koszty określone w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio 
pokrywane przez Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały 
poniesione przez Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym łącznie do kwoty stanowiącej 0,05% średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z 
Dni Wyceny, o których mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę ponad tak ustaloną 
kwotę pokrywa Towarzystwo. 

5. Koszty określone w ust. 1 pkt 7 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,0035% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia 
Wyceny w danym miesiącu, nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa Towarzystwo. 

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, miesięcznie do kwoty 3.750 złotych, nadwyżkę ponad tę kwotę pokrywa Towarzystwo. 

7. Koszty określone 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, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,01% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i są naliczane 
w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), przypadającym w danym miesiącu od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Postanowienia art. 89 ust. 8 stosuje się 
odpowiednio. Koszty pobierane są najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ich naliczenia. 

8. Koszty określone w ust. 2 pkt 3 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% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny, o którym 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. d), przy czym nie mniejszej niż 75.000 złotych, nadwyżkę ponad tak ustaloną wartość 
pokrywa Towarzystwo. 

9. Koszty określone w ust. 2 pkt 5 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa 
Towarzystwo. 

10. Koszty określone w ust. 2 pkt 6 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa 
Towarzystwo. 

11. Koszty określone w ust. 2 pkt 7 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
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Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa 
Towarzystwo. 

12. Koszty określone w ust. 2 pkt 8 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym do kwoty stanowiącej 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa 
Towarzystwo. 

13. Koszty określone w ust. 2 pkt 9 stanowią koszty limitowane Subfunduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez 
Funduszu z Aktywów Subfunduszu lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez 
Towarzystwo, w danym roku kalendarzowym do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu w tym roku kalendarzowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny, o których 
mowa w art. 3 pkt 11 lit. b), w tym roku kalendarzowym), nadwyżkę ponad tak ustaloną kwotę pokrywa 
Towarzystwo. 

14. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, 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. 

15. Koszty działalności Funduszu, o których mowa w ust. 2, obciążają Aktywa Subfunduszu w proporcji Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu według stanu na ostatni Dzień Wyceny 
poprzedzający dzień ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych Subfunduszu w związku z wystawieniem 
faktury lub innym zdarzeniem skutkującym powstaniem kosztu. 

16. W przypadku jednoczesnego dokonania przez Fundusz transakcji na rzecz więcej niż jednego z Subfunduszy, 
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą obciążały każdy z Subfunduszy, na rzecz których zawarta została 
transakcja, w proporcji wartości lokat zbytych lub nabytych na rzecz danego Subfunduszu do wartości lokat 
ogółem zbytych lub nabytych w ramach tej transakcji. 

17. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z własnych środków kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu 
zgodnie z ust. 1 i 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz nie zwraca Towarzystwu 
pokrytych kosztów. 


