OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Z DNIA 9 CZERWCA 2022 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust.
8 pkt 1) 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:
1)

W art. 223 Statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w
dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego.”;
2)

Art. 226 Statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 226 Polityka inwestycyjna
1.

Co najmniej 85% Wartości Aktywów Subfunduszu stanowią Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz
dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego.

2.

Subfundusz może lokować do 15% Aktywów Subfunduszu w:
1) dłużne papiery wartościowe, inne, niż określone w ust. 1,
2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można
wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o
wysokim stopniu bezpieczeństwa,
3) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa
subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, certyfikaty
inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które zostały zaklasyfikowane
przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych, przez które rozumie
się takie fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania, które: lokują co najmniej 60%
swoich aktywów w instrumenty dłużne, lub posiadają indeks odniesienia (benchmark), w
którym udział rynku papierów dłużnych lub stopy procentowej wynosi co najmniej 80%, z
zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% Aktywów Subfunduszu, 4) listy zastawne,
5) Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne).

3.

Subfundusz nie inwestuje w akcje, z zastrzeżeniem, że akcje mogą pojawić się przejściowo w
portfelu inwestycyjnym Subfunduszu w przypadku konwersji posiadanych przez Subfundusz
dłużnych papierów wartościowych na akcje w ramach postępowania restrukturyzacyjnego ich
emitenta. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji, udział akcji w Aktywach Subfunduszu
nie przekroczy 10%.

4.

Średni, ważony udziałem w Aktywach Subfunduszu, okres do wykupu instrumentów
wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może przekraczać jednego roku, przy czym
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termin zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu
Subfunduszu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów finansowych o
zmiennym oprocentowaniu, w tym obligacji zmiennokuponowych, okres ten równy jest okresowi
do wykupu najbliższego kuponu.
5.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne (w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) zarówno w celu ograniczenia ryzyka
inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, możliwe
jest takie zaangażowanie w Instrumenty Pochodne, które spełnia założenia realizowanej polityki
inwestycyjnej Subfunduszu, w szczególności nie narusza limitów inwestycyjnych dotyczących
lokat Subfunduszu, jak również możliwe jest takie zaangażowanie w Instrumenty Pochodne,
które redukuje ryzyko zabezpieczane tym instrumentem do zera.

6.

Do wyliczania limitu określonego w ust. 1 uwzględnia się wartość papierów wartościowych lub
Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.

7.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą:
1) w zakresie lokat określonych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) oraz 4): ocena sytuacji
makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp
procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji, ocena ryzyka kredytowego
dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność
oprocentowania, płynność dokonywanych lokat, ocena sytuacji finansowej w stosunku do
innych emitentów o tym samym ratingu, wycena w stosunku do innych papierów
wartościowych oraz analiza statystyczna agencji ratingowych,
2) w zakresie lokat określonych w ust. 2 pkt 2): w szczególności rentowność lokaty oraz
wiarygodność kredytowa banku, z którym zawierana będzie umowa,
3) w zakresie lokat określonych w ust. 2 pkt 3): w szczególności analiza dokumentacji funduszu
lub instytucji wspólnego inwestowania, w tym analiza postanowień dotyczących realizowanej
polityki inwestycyjnej, osiągane historyczne wyniki inwestycyjne zarówno w odniesieniu do
benchmarków jak i w ujęciu absolutnym, ratingi i analizy agencji ratingowych i instytucji
monitorujących rynek funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania.

8.

Aktywa Subfunduszu mogą być również lokowane w lokaty denominowane w innej walucie niż
polski złoty. W przypadku takich inwestycji, Subfundusz będzie co do zasady dążył do
zabezpieczenia pozycji walutowej.

9.

Subfundusz nie stosuje indeksu odniesienia i nie odzwierciedla składu indeksu papierów
wartościowych.

10.

Subfundusz nie prowadzi działalności w charakterze funduszu rynku pieniężnego w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w
sprawie funduszy rynku pieniężnego.”.

3)

W art. 227 w ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) suma wartości lokat Subfunduszu, o których mowa w art. 225, art. 51 i art. 55 Statutu, oraz wartości
ustalonej zgodnie z pkt 2, nie może przekroczyć 130% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,”;
4)

W art. 227 w ust. 3 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
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„4) suma wartości zaciągniętych przez Subfundusz pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 108
Ustawy, oraz wartości ustalonej zgodnie z pkt 3, nie może przekroczyć 130% Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu.”
Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany Statutu Funduszu wskazane w ogłoszeniu nie wymagają zgody Komisji Nadzoru
Finansowego i wchodzą w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
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