Ogłoszenie o zmianie w treści statutów funduszy
GAMMA
(NR 1/2021)

Data zmian: 4 stycznia 2021 r.
Dotyczy:

Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
GAMMA Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

I.
1.

w Części I w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz składanie oświadczeń
wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu, może być dokonywane przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem
wewnętrznych przepisów Dystrybutora prowadzącego dystrybucję Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem
internetu.”.

2.

w Części I w art. 19 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w następującym brzmieniu:
„15. Towarzystwo może umożliwić Uczestnikom Funduszu udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw w formie
elektronicznej, to jest poprzez składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, z zachowaniem wymogów gwarantujących wiarygodność i autentyczność oświadczeń
woli Uczestników, w sposób i na zasadach określonych w regulaminie określającym sposób i warunki
prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
Towarzystwo.”.

3.

w Części I w art. 33 w ust. 29 na końcu dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:
„Uczestnik lub inwestor zamierzający skorzystać z kwoty wpłat na IKZE, o której mowa w art. 13a ust. 1a Ustawy o IKE
i IKZE, zobowiązany jest do złożenia Funduszowi oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności, w
rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Uczestnik lub
inwestor informuje również Fundusz o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w zdaniu
poprzednim.”.

4.

w Części II w art. 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem liczonego oddzielnie
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A i A2 w wysokości nie wyższej niż:
- 2,5% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, które są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów,
- 2,45% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, które są zbywane przez Fundusz bezpośrednio, w
rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w programach oszczędnościowych, IKE, IKZE i PPE.
W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa
na wynagrodzenie naliczana jako procent od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny,
z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na Rejestrach Uczestników w poprzednim
Dniu Wyceny.”.

5.

w Części II w art. 69 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem liczonego oddzielnie
dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A i A2 w wysokości nie wyższej niż:
- 2,5% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, które są zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów,
- 2,45% rocznie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2, które są zbywane przez Fundusz bezpośrednio, w
rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w programach oszczędnościowych, IKE, IKZE i PPE.
W księgach prowadzonych dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny za każdy dzień w roku tworzona jest rezerwa
na wynagrodzenie naliczana jako procent od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny,
z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego ujętych na Rejestrach Uczestników w poprzednim
Dniu Wyceny.”.

II.

Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie
w treści statutu:
w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz składanie oświadczeń
wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu, może być dokonywane przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem
wewnętrznych przepisów Dystrybutora prowadzącego dystrybucję Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem
internetu.”.

1.

2.

w art. 13 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Towarzystwo może umożliwić Uczestnikom Funduszu udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw w formie
elektronicznej, to jest poprzez składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, z zachowaniem wymogów gwarantujących wiarygodność i autentyczność oświadczeń
woli Uczestników, w sposób i na zasadach określonych w regulaminie określającym sposób i warunki
prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
Towarzystwo.”.
ALFA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

III.
1.

w art. 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Funkcję Depozytariusza dla Funduszu pełni BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa.”.

2.

w art. 5 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„4) Depozytariusz - BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, 01-211
Warszawa;”.

3.

w art. 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz składanie oświadczeń
wiedzy związanych z uczestnictwem w Funduszu, może być dokonywane przez pełnomocnika.”.

4.

w art. 13 po ustępie 2 dodaje się nowy ustęp 3 o następującym brzmieniu:
„3.

Towarzystwo może umożliwić Uczestnikom Funduszu udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw w formie
elektronicznej, to jest poprzez składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, z zachowaniem wymogów gwarantujących wiarygodność i autentyczność oświadczeń
woli Uczestników, w sposób i na zasadach określonych w regulaminie określającym sposób i warunki
prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
Towarzystwo.”.

Zmiany statutów funduszy, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się Uczestników i Inwestorów, że faktycznie pobierane przez PKO TFI S.A. maksymalne wynagrodzenie
za zrządzanie ww. Subfunduszami/Funduszami, zostało dostosowane do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem
inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, od dnia 1 stycznia 2021 r.

