OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Z DNIA 1 KWIETNIA 2022 ROKU
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5, ust.
6 pkt 1) i ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu Skarbiec Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), w ten sposób że Statut Funduszu:
1)

w art. 131 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w art.
132,”

2)

w art. 131 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4) koszty i wynagrodzenie biegłych rewidentów z tytułu badania i przeglądu sprawozdań
finansowych,”;

3)

w art. 131 ust. 1 pkt 7) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„7) wynagrodzenie likwidatora Funduszu,”

4)

w art. 193 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą
pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ich
ponoszenia lub zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy
państwowe.”;

5)

w art. 193 skreśla się ust. 3.

6)

w art. 193 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„8. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 stanowi koszt limitowany i nie może być większy niż
0,15% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

7)

w art. 193 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„9. Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 stanowi koszt limitowany i nie może być
większy niż 0,25% średniorocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”;

8)

w art. 193 skreśla się ust. 10.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.
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Zmiany Statutu Funduszu, wskazane w niniejszym ogłoszeniu, wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia.
Komisja Nadzoru Finansowego w decyzji z dnia 11 marca 2022 r. (znak DFF.4022.1.113.2021.KH)
udzieliła zezwolenia na zmianę statutu Funduszu polegającą na zmianie brzmienia art. 131 ust. 1
pkt 1), art. 131 ust. 1 pkt 4), art. 131 ust. 1 pkt 7), art. 193 ust. 2, art. 193 ust. 8, art. 193 ust. 9,
a także na skreśleniu art. 193 ust. 3 i art. 193 ust. 10, w brzmieniu określonym w akcie notarialnym
z dnia 22 listopada 2022 r. Repertorium A nr 17726/2021, sporządzonego przed notariuszem
Sławomirem Strojnym, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy
Gałczyńskiego numer 4, oraz na wejście w życie wyżej wskazanych zmian z dniem ogłoszenia.
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