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Warszawa, dnia 1 kwietnia 2021 roku 

Ogłoszenie 

o zmianie statutu OPERA NGO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA NGO 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu 

polegające na tym, że: 

 

1) po Artykule 13b dodaje się Artykuł 13c w następującym brzmieniu: 

„Artykuł 13c  
Opłaty manipulacyjne 

1. Opłata manipulacyjna może być pobierana przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek kategorii A oraz 
kategorii F.  

2. Opłata Za Zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie może być wyższa niż 0,5% wartości 
dokonanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Opłata Za Zbycie Jednostek 
Uczestnictwa kategorii F nie może być wyższa niż 0,25% wartości dokonanej wpłaty na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa kategorii F.  

3. Szczegółowe stawki opłaty manipulacyjne za zbycie dla Jednostek kategorii A lub kategorii F 
określone są w tabeli opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w 
ust. 3. Przy uwzględnieniu obiektywnych i nie naruszających interesu Uczestników Funduszu 
kryteriów, możliwe jest obniżenie stawki opłaty manipulacyjnej lub zwolnienie z opłaty 
manipulacyjnej określonego nabywcy lub określonej grupy nabywców. 

4. Opłata manipulacyjna pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 
5. Szczegółowe zasady pobierania opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny.”.  

2) Artykule 15 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Artykuł 15 
Jednostki uczestnictwa  

1. Jednostki danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe przysługujące Uczestnikom, 
określone w Statucie i Ustawie. 

2. Jednostki nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane 
przez Fundusz na zasadach określonych w art. 13 Statutu. 

3. Jednostki są podzielne. 
4. Jednostki nie podlegają oprocentowaniu. 
5. Jednostki mogą być przedmiotem zastawu. Ustanowienie zastawu na Jednostkach staje się 

skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika odpowiedniego zapisu w 
rejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu Funduszowi umowy zastawu. 

6. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostek może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia 
Jednostek 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. W takim przypadku Fundusz 
dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę jest zmienna.  
8. Fundusz zbywa następujące kategorie Jednostek, różniące się w szczególności wysokością opłat  

manipulacyjnych oraz sposobem ich zbywania: 
a) kategorii A,  
b) kategorii F. 

9. Jednostki kategorii A są zbywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 
pkt. 1-3 oraz ust. 2 Ustawy.  

10. Jednostki kategorii F są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.”,  
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3) w Artykule 25 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2.  Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od wartości Aktywów Funduszu pomniejszonej 
o wszelkie zobowiązania z wyjątkiem zobowiązań i rezerw na zobowiązania z tytułu wynagrodzenia 
Towarzystwa z poprzedniego Dnia Wyceny (Wartość Pomniejszonych Aktywów). Maksymalna 
wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem przypadającego na 
Jednostkę kategorii A i F wynosi: 
a) 1,5% rocznie, gdy Wartość Pomniejszonych Aktywów wynosi nie więcej niż 25.000.000 złotych, 
b) 1,42% rocznie od nadwyżki Wartości Pomniejszonych Aktywów ponad 25.000.000 złotych do 

50.000.000 złotych, 
c) 1,36% rocznie od nadwyżki Wartości Pomniejszonych Aktywów ponad 50.000.000 złotych do 

100.000.000 złotych, 
d) 1,30% rocznie od nadwyżki Wartości Pomniejszonych Aktywów ponad 100.000.000 złotych. 

4) w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: 
 
„2a. Towarzystwo nie przewiduje wypłaty podmiotom, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 32b ust. 3 Ustawy.” 

 

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu Funduszu, o których mowa w  
punktach: 3), 4) niniejszego ogłoszenia, a zatem zmiany te wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy 
od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 1 lipca 2021 roku. 

 

Pozostałe zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu także wchodzą życie w terminie 
trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 1 lipca 2021 roku, gdyż są zmianami w zakresie opłat 
manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub dotyczą opłat 
manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i mają bezpośredni 
związek ze zmianami statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

 

Mając na uwadze powyższe, wszystkie zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym 
ogłoszeniu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. w dniu 1 lipca 2021 
roku. 

 


