OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC-TOP FUNDUSZY AKCJI
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Z DNIA 22 LIPCA 2022 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5, ust.
6 pkt 1) w zw. z ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu SKARBIEC-TOP Funduszy
Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), w ten sposób że:
1) w artykule 4 Statutu Funduszu po ustępie 13 dodaje się ustęp 13a w następującym
brzmieniu:
„13a. Krystalizacja wynagrodzenia zmiennego – wypłata rezerwy na wynagrodzenie zmienne lub jej
części na rzecz Towarzystwa.”;
2) w artykule 4 Statutu Funduszu po ustępie 14 dodaje się ustęp 14a w następującym
brzmieniu:
„14a. Okres naliczania wynagrodzenia zmiennego – okres przypadający pomiędzy:
a) Pierwszym Dniem Wyceny w danym roku kalendarzowym, o ile została podjęta decyzja o
naliczaniu wynagrodzenia zmiennego
lub
b) Dowolnym Dniem Wyceny w trakcie roku kalendarzowego, w którym zgodnie z decyzją
Zarządu Towarzystwa zostanie rozpoczęte naliczanie wynagrodzenia zmiennego
a
c) Ostatnim Dniem Wyceny w danym roku kalendarzowym,
lub
d) Dowolnym Dniem Wyceny w trakcie roku kalendarzowego, w którym zgodnie z decyzją
Zarządu Towarzystwa zostanie zakończone naliczanie wynagrodzenia zmiennego.”;
3) w artykule 4 Statutu Funduszu po ustępie 14a dodaje się ustęp 14b w następującym
brzmieniu:
„14b. Okres Odniesienia – horyzont czasowy, w którym wyniki Funduszu są mierzone i porównywane
ze wskaźnikiem referencyjnym, na koniec którego można wyzerować mechanizm rekompensaty za
słabe (lub ujemne) wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości.”;
4) w artykule 66 Statutu Funduszu ustęp 1 punkt 1.2. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1.2. wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie uzależnionego od wyników zarządzania Funduszem
(„wynagrodzenie zmienne”) w odniesieniu do każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu,”;
5) w artykule 66 Statutu Funduszu ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:
2.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank: 2%,
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2.2. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi: 2%,
2.3. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE: 2%,
2.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2%,
2.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X: 2%,
2.6. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE: 0,60%,
2.7. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 1,90%,
w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od
średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii
w danym roku. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od
Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii z
poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Funduszu do piętnastego dnia
roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”;
6) w artykule 66 Statutu Funduszu ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od wyników zarządzania Funduszem w każdym Dniu
Wyceny. Na pokrycie Wynagrodzenia zmiennego, w każdym Dniu Wyceny w danym roku obrotowym,
tworzy się w ciężar zobowiązań Funduszu rezerwę w kwocie równej naliczonemu wynagrodzeniu
zmiennemu, z zastrzeżeniem, że kwota rezerwy na wynagrodzenie zmienne ustalana jest osobno w
odniesieniu do każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu na następujących zasadach:
1) Naliczenie rezerwy na wynagrodzenie zmienne odbywa się wyłącznie w przypadku gdy zmiana
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Okresie Naliczania Wynagrodzenia
Zmiennego była wyższa niż procentowa zmiana Benchmarku w tym okresie, tj. w przypadku
kiedy spełniony jest warunek:
Z(WANJU) > BENCHMARK
gdzie:
BENCHMARK – wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 70% WIG
(ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker
Bloomberg: BEPDG1). Zmiana wartości portfela wzorcowego ustalana jest w każdym Dniu Wyceny
jako zmiana wartości ogłoszonych w bieżącym Dniu Wyceny w stosunku do wartości portfela
wzorcowego w ostatnim Dniu Wyceny poprzedzającym dany Okres Naliczania Wynagrodzenia
Zmiennego.
Z(WANJU) – wyrażona procentowo zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w
danym Okresie Naliczania Wynagrodzenia Zmiennego, obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
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WANJUn – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym Dniu Wyceny ustalona
bez uwzględniania rezerwy na wynagrodzenie zmienne (tj. przy wyliczaniu zobowiązań Funduszu nie
uwzględnia się rezerwy na wynagrodzenie zmienne),
WANJUn-1 – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny
poprzedzającym dany Okres Naliczania Wynagrodzenia Zmiennego.
2) Naliczenie rezerwy na wynagrodzenie zmienne w danym Dniu Wyceny jest możliwe wyłącznie
w sytuacji, w której ewentualne straty poniesione przez Fundusz w pięcioletnim Okresie
Odniesienia zostaną odrobione, tj. w sytuacji, gdy spełniony jest następujący warunek:
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Wn-4 + Wn-3 + Wn-2 + Wn-1 + Wn > 0, gdzie:
Wn-4 – przyjmuje wartość różnicy pomiędzy roczną stopą zwrotu Funduszu a stopą zwrotu Benchmarku
za rok przypadający 4 lata kalendarzowe przed Dniem Wyceny, z zastrzeżeniem, że jeśli wartość ta jest
dodatnia, to wówczas Wn-4 = 0,
Wn-3 – przyjmuje wartość różnicy pomiędzy roczną stopą zwrotu Funduszu a stopą zwrotu Benchmarku
za rok przypadający 3 lata kalendarzowe przed Dniem Wyceny, z zastrzeżeniem, że jeśli wartość ta jest
dodatnia oraz Wn-4 = 0, to wówczas Wn-3 = 0, natomiast jeśli Wn-4 < 0, to Wn-3 może przyjąć
maksymalną wartość równą przeciwności Wn-4,
Wn-2 – przyjmuje wartość różnicy pomiędzy roczną stopą zwrotu Funduszu a stopą zwrotu Benchmarku
za rok przypadający 2 lata kalendarzowe przed Dniem Wyceny, z zastrzeżeniem, że jeśli wartość ta jest
dodatnia oraz Wn-4 + Wn-3 = 0, to wówczas Wn-2 = 0, natomiast jeśli Wn-4 + Wn-3 < 0, to Wn-2 może
przyjąć maksymalną wartość równą przeciwności wyniku działania Wn-4 + Wn-3,
Wn-1 – przyjmuje wartość różnicy pomiędzy roczną stopą zwrotu Funduszu a stopą zwrotu Benchmarku
za rok przypadający 1 rok kalendarzowy przed Dniem Wyceny, z zastrzeżeniem, że jeśli wartość ta jest
dodatnia oraz Wn-4 + Wn-3 + Wn-2 = 0, to wówczas Wn-1 = 0, natomiast jeśli Wn-4 + Wn-3 + Wn-2 < 0, to
Wn-1 może przyjąć maksymalną wartość równą przeciwności wyniku działania Wn-4 + Wn-3 + Wn-2,
Wn - przyjmuje wartość różnicy pomiędzy stopą zwrotu Funduszu od ostatniego Dnia Wyceny w
poprzednim roku kalendarzowym do danego Dnia Wyceny, bez uwzględniania rezerwy na
wynagrodzenie zmienne (tj. przy wyliczaniu zobowiązań Funduszu na dany Dzień Wyceny nie
uwzględnia się rezerwy na wynagrodzenie zmienne), a stopą zwrotu Benchmarku od ostatniego Dnia
Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym do danego Dnia Wyceny.
Przez stopę zwrotu Funduszu w danym okresie rozumie się iloraz Wartości Aktywów Netto na
Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny danego okresu oraz Wartości Aktywów Netto na
Jednostkę Uczestnictwa Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu, pomniejszony o 1.Przez stopę zwrotu Benchmarku w danym okresie rozumie się iloraz wartości Benchmarku w ostatnim
Dniu Wyceny danego okresu oraz wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu,
pomniejszony o 1.
W przypadku utworzenia nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa, okresy przypadające przed jej
utworzeniem nie są brane pod uwagę w powyższych obliczeniach (parametry dla lat przypadających
przed utworzeniem danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przyjmują wartość 0). W takim przypadku,
Okres Odniesienia rozpoczyna bieg z dniem roboczym poprzedzającym pierwszy Dzień Wyceny, w
którym wyznaczono Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa nowej kategorii Jednostek
Uczestnictwa. Jako początkową Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Funduszu w
takim przypadku przyjmowana jest Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, po której
zbywane były Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.
3) Warunek, o którym mowa w pkt. 2) nie będzie stosowany do okresów przypadających przed 1
stycznia 2022 roku. Oznacza to, iż:
a) W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku, Wn-4 = 0,
b) W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku, Wn-3 = 0,
c) W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, Wn-2 = 0,
d) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, Wn-1 = 0.
4) Za każdy Dzień Wyceny przypadający w danym Okresie Naliczania Wynagrodzenia
Zmiennego, w którym spełnione są łącznie warunki określone w pkt. 1) i 2), a dodatkowo jest
spełniony warunek:
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NSZn > NSZmax, gdzie:
Nadwyżkowa Stopa Zwrotu (NSZ) = Wn-4 + Wn-3 + Wn-2 + Wn-1 + Wn
NSZn – oznacza Nadwyżkową Stopę Zwrotu osiągniętą w danym Dniu Wyceny
NSZmax – oznacza Nadwyżkową Stopę Zwrotu osiągniętą w danym roku kalendarzowym przed danym
Dniem Wyceny, przy czym w pierwszym Dniu Wyceny w danym roku kalendarzowym NSZmax = 0, -następuje naliczenie dziennej kwoty rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa zgodnie z
następującym wzorem:
DWTn = WANn * X * (NSZn - NSZmax)
gdzie:
DWTn – oznacza dzienną rezerwę na wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki zarządzania naliczoną za
dany Dzień Wyceny,
WANn – oznacza Wartość Aktywów Netto Funduszu na bieżący Dzień Wyceny ustaloną bez
uwzględniania rezerwy na wynagrodzenie zmienne,
X – oznacza stawkę wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie ustaloną przez Towarzystwo, jednak nie
więcej niż 20%,
5) Suma dziennych rezerw na wynagrodzenie zmienne obliczonych zgodnie z pkt 4) za dany rok
kalendarzowy, pomniejszona o sumę kwot wypłaconych Towarzystwu zgodnie z ust. 4 za okres
od pierwszego Dnia Wyceny w danym roku kalendarzowym do poprzedniego Dnia Wyceny,
stanowi łączną kwotę rezerwy na wynagrodzenie zmienne do wypłaty do Towarzystwa i jest
oznaczana jako RWTn, z zastrzeżeniem pkt. 6) i 7). Jeśli tak obliczona kwota rezerwy przyjmie
wartość ujemną, ostateczna wartość RWTn jest ustalana na 0.
6) W Dniu Wyceny, w którym spełniony jest warunek określony w pkt. 2), a NSZn ≤ NSZmax,
następuje proporcjonalne obniżenie kwoty RWTn, zgodnie z poniższym wzorem:
RWTnsk = RWTn ∗

NSZn
,
NSZmax

gdzie:

RWTnsk – oznacza skorygowaną roczną kwotę rezerwy na wynagrodzenie zmienne na dany Dzień
Wyceny
7) jeżeli w danym Dniu Wyceny warunek określony w pkt. 2) nie jest spełniony, rezerwa na
wynagrodzenie zmienne nie jest zawiązywana, a ewentualna rezerwa naliczona za dany rok
kalendarzowy jest rozwiązywana.”;
7) w artykule 66 Statutu Funduszu po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w następującym
brzmieniu:
„4. Za każdy Dzień Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
wypłacie do Towarzystwa podlega część rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa z
poprzedniego Dnia Wyceny obliczona w wysokości proporcjonalnej do Jednostek Uczestnictwa
odkupionych po wartości Jednostki Uczestnictwa z poprzedniego Dnia Wyceny w łącznej liczbie
Jednostek Uczestnictwa Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. W przypadku połączenia Funduszu z
innym funduszem, wynagrodzenie zmienne zostanie naliczone do wypłaty w Dniu Wyceny
przypadającym na dzień połączenia Funduszu z innym funduszem. Wypłata Towarzystwu środków, o
którym mowa w niniejszym ustępie następuje w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia miesiąca, w
którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.”;
8) w artykule 66 Statutu Funduszu po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w następującym
brzmieniu:
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„5. Krystalizacja wynagrodzenia zmiennego Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, następuje w okresach
rocznych. Wartość łącznej rocznej rezerwy na wynagrodzenie zmienne (odpowiednio RWTn lub
RWTnsk) obliczona w ostatnim Dniu Wyceny każdego roku kalendarzowego, wypłacana jest
Towarzystwu w ciągu 15 dni roboczych od jego zakończenia.”;
9) w artykule 66 Statutu Funduszu po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w następującym
brzmieniu:
„6. W przypadku utworzenia nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa w trakcie roku obrotowego,
rezerwa na wynagrodzenie zmienne w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa tej kategorii nie jest
naliczana do końca pierwszego roku kalendarzowego istnienia danej kategorii Jednostek Uczestnictwa.
Dotyczy to również sytuacji ponownego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii, która w przeszłości
została w całości umorzona, co doprowadziło do zaprzestania dokonywania wyceny Jednostek
Uczestnictwa danej kategorii. Naliczanie rezerwy na wynagrodzenie zmienne w odniesieniu do
pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa odbywa się zgodnie z zapisami ustępów powyższych.”;
10) w artykule 66 Statutu Funduszu po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w następującym
brzmieniu:
„7. Wynagrodzenie zmienne może zostać naliczone również w przypadku osiągnięcia przez Fundusz
ujemnej stopy zwrotu w danym roku kalendarzowym.”;
11) w artykule 66 Statutu Funduszu po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 w następującym
brzmieniu:
„8. Towarzystwo może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zaprzestaniu pobierania wynagrodzenia
zmiennego. W imieniu Towarzystwa taką decyzję podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.”.
Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany Statutu Funduszu, wskazane w niniejszym ogłoszeniu, wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia.
Komisja Nadzoru Finansowego w decyzji z dnia 24 czerwca 2022 r. (znak:
DFF.4022.1.87.2021.KH) udzieliła zezwolenia na zmiany Statutu Funduszu określone w pkt 1-11
powyżej oraz na wejście w życie wyżej wskazanych zmian z dniem ogłoszenia.
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