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            Warszawa, dnia 3 kwietnia 2017 roku 

 

Ogłoszenie  

o zmianie statutu DB Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem DB Funds Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:  

A. w części I statutu Funduszu: 
1) uchyla się  dotychczasową treść art. 1 ust. 2 statutu Funduszu i nadaje mu się następujące nowe 

brzmienie: "Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, 
utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z  2016 
r., poz. 1896 ze zm.)  (zwanej dalej „Ustawą”) oraz w niniejszym statucie (zwanym dalej „Statutem”), 
nadanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 
przy Rondo ONZ 1 (zwaną dalej „Towarzystwem”)."; 

2) uchyla się  dotychczasową treść art. 3 pkt. 33 statutu Funduszu i nadaje mu się następujące nowe 
brzmienie: "Ustawa o IKE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach 
emerytalnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776 ze zm.);"; 

3) uchyla się  dotychczasową treść art. 3 pkt. 34 statutu Funduszu i nadaje mu się następujące nowe 
brzmienie: "Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1047ze zm.);"; 

4) uchyla się  dotychczasową treść art. 8 ust. 2 statutu Funduszu i nadaje mu się następujące nowe 
brzmienie: "Przystąpienie do Funduszu 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 229 ze zm.) 
wymaga zgody zarządu Towarzystwa."; 

5) uchyla się  dotychczasową treść art. 15 ust. 2 statutu Funduszu i nadaje mu się następujące nowe 
brzmienie: "Otwarcie Subrejestru na rzecz osoby fizycznej będącej osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 229 ze zm.) wymaga zgody zarządu 
Towarzystwa."; 

6) uchyla się dotychczasową treść art. 25a ust. 2 pkt 2) statutu Funduszu i nadaje mu następujące nowe 
brzmienie:  ”w przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa następujących na podstawie wpłaty środków 
pieniężnych oraz zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa – w Dniu Zbycia, w którym Agent 
Transferowy otrzymał do godz. 15.00 informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu kwotą 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa i Agent Transferowy otrzymał zlecenie nabycia Jednostek 
Uczestnictwa, a w przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał zlecenie nabycia Jednostek 
Uczestnictwa w dniu, w którym zostało ono złożone – w pierwszym Dniu Zbycia następującym po tym 
dniu;"; 

7) uchyla się dotychczasową treść art. 25b ust. 3 statutu Funduszu i nadaje mu następujące nowe 
brzmienie: ”W przypadku złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
zawierającego dyspozycję systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa odkupienie 
Jednostek Uczestnictwa następuje w dniach określonych przez Uczestnika z w takim zleceniu. W 
przypadku, gdy określony przez Uczestnika w takim zleceniu dzień, w którym następować ma 
odkupienie Jednostek Uczestnictwa, nie jest Dniem Wykupu to odkupienie Jednostek Uczestnictwa 
następuje w pierwszym Dniu Wykupu przypadającym po tym dniu."; 

B. w części II statutu Funduszu: 
1) uchyla się dotychczasową treść art. 45 ust. 4 statutu Funduszu i nadaje mu następujące nowe 

brzmienie: "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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwolnione od podatku są usługi zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego wynagrodzenie 
może zostać podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
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obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego."; 
2) uchyla się dotychczasową treść art. 55 ust. 4 statutu Funduszu i nadaje mu następujące nowe 

brzmienie: "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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwolnione od podatku są usługi zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego wynagrodzenie 
może zostać podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego."; 

3) uchyla się dotychczasową treść art. 65 ust. 4 statutu Funduszu i nadaje mu następujące nowe 
brzmienie: "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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwolnione od podatku są usługi zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego wynagrodzenie 
może zostać podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego."; 

 
Zgodnie z postanowieniami artykułu 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1896.) zmiany 

statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem 3 kwietnia 2017 roku. 


