OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFROMACYJNEGO SKARBIEC FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 17 STYCZNIA 2022 ROKU

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w
Prospekcie informacyjnym SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”).
Zaktualizowano następujące informacje:
1) Na stronie tytułowej Prospektu, aktualizuje się zdanie dotyczące daty aktualizacji tekstu
jednolitego Prospektu oraz daty sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu,
2) W Rozdziale I (Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie) aktualizuje się
informacje dotyczące osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie,
3) W Rozdziale II (Dane o Towarzystwie) w pkt 7. oraz 8. aktualizuje się informacje dotyczące
członków zarządu Towarzystwa, rady nadzorczej Towarzystwa oraz osób fizycznych
zarządzających Subfunduszami,
4) W Rozdziale II (Dane o Towarzystwie) w pkt 9. aktualizuje się informacje dotyczące nazw
innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem,
5) W Rozdziale III (Dane o Funduszu), w zakresie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów
subfunduszy aktualizuje się pkt 10.1.,
6) W Rozdziale III (Dane o Funduszu), w zakresie oświadczenia podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych aktualizuje się pkt 10.2.,
7) W Rozdziale III (Dane o Funduszu), w części dotyczącej opisu ryzyka inwestycyjnego
związanego z przyjętą polityką inwestycyjną subfunduszu aktualizuje się następujące punkty:
pkt 16. lit. n), pkt 30. lit. n), pkt 37. lit. n), pkt 51. lit. n), pkt 58. lit. n), pkt 65. lit. n), pkt 72. lit.
n), pkt 79. lit. n), pkt 93. lit. n), pkt 100. lit. n), pkt 107. lit. n), pkt 114. lit. n), pkt 121. lit. n),
pkt 128. lit. n), pkt 142. lit. n) oraz pkt 149. lit. n),
8) W Rozdziale III (Dane o Funduszu), w części dotyczącej informacji o wysokości opłat i
prowizji, w zakresie dotyczącym wskazania maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie Subfunduszem aktualizuje się następujące punkty: pkt 53.5.2., pkt 60.5.2., pkt
67.5.2., pkt 74.5.2., pkt 81.5.2., pkt 95.5.2., pkt 102.5.2., pkt 109.5.2., pkt 116.5.2., pkt 130.5.2.
oraz pkt 144.5.2.,
9) W Rozdziale III (Dane o Funduszu), w części dotyczącej informacji o wysokości opłat i
prowizji, w zakresie dotyczącym wskazania opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia
Towarzystwa za zarządzanie aktualizuje się pkt 81.4.2.6.,
10) W Rozdziale V (Dane o podmiotach obsługujących Fundusz), w części dotyczącej danych o
podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie
instrumentów finansowych aktualizuje się pkt 5.,
11) W Rozdziale V (Dane o podmiotach obsługujących Fundusz), w części dotyczącej danych o
firmie, siedzibie i adresie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Funduszu aktualizuje się pkt 6.,
12) W Rozdziale V (Dane o podmiotach obsługujących Fundusz), w części dotyczącej danych o
podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo, któremu powierzono czynności
wyceny aktywów Funduszu aktualizuje się pkt 9.1.3.,
13) W Rozdziale VI (Informacje Dodatkowe), w części dotyczącej informacji na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i

ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (SFTR) aktualizuje
się pkt 6.2.6.,
14) W Rozdziale VI (Informacje Dodatkowe), w części dotyczącej informacji publikowanych na
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca
2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach
finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i
zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014
aktualizuje się pkt 9.,
15) W Rozdziale VII (Załączniki) w definicjach pojęć i objaśnieniach skrótów dodaje się
następujące pkt: pkt 1.3a., pkt 1.6b., pkt 1.6c., pkt 1.10a., pkt 1.12a., pkt 1.24a., pkt 1.27a., pkt
1.27b., pkt 1.36a. oraz pkt 1.36b.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
Zmiany wskazane w niniejszym ogłoszenia wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego
ogłoszenia.

