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23 lutego 2022 r. 

 

 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany prospektu informacyjnego 

Pocztowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

 

W dniu 23 lutego 2022 r. dokonano zmiany prospektu informacyjnego Pocztowy SFIO oraz sporządzono jego tekst 

jednolity. W porównaniu z poprzednim tekstem jednolitym dokonano następujących zmian: 

 

1) na stronie tytułowej zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu; 

2) w rozdziale II pkt 9. zaktualizowano nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo; 

3) w rozdziale III pkt 3.1. zaktualizowano charakterystykę Jednostek Uczestnictwa; 

4) w rozdziale III.1 pkt 1.4.3. zaktualizowano opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika; 

5) w rozdziale III.1 pkt 1.4.5. zaktualizowano maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

Subfunduszem; 

6) w rozdziale III.2 pkt 2.4.3. zaktualizowano opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika; 

7) w rozdziale III.2 pkt 2.4.5. zaktualizowano maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

Subfunduszem; 

8) w rozdziale III.3 pkt 3.4.3. zaktualizowano opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika; 

9) w rozdziale III.3 pkt 3.4.5. zaktualizowano maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

Subfunduszem; 

10) w rozdziale III.4 pkt 4.4.3. zaktualizowano opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika; 

11) w rozdziale III.4 pkt 4.4.5. zaktualizowano maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

Subfunduszem; 

12) w rozdziale III.5 pkt 5.4.3. zaktualizowano opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika; 

13) w rozdziale III.4 pkt 5.4.5. zaktualizowano maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

Subfunduszem; 

14) w rozdziale VI pkt 1.4 zaktualizowano sposoby składania reklamacji; 

15) załączono tekst jednolity statutu Funduszu, 
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16) Zaktualizowano spis treści. 


