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02 września 2019 r. 

 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu  

Ipopema Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). 

 

Poniższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. 

 
1) art. 5 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:   
„1)  subfundusz IPOPEMA Konserwatywny,” 

2) art. 20 ust. 8 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„8. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem Umowę o składanie zleceń zaliczkowych, na mocy której Fundusz wypłaci 

Uczestnikowi, w ramach realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny, część 

środków pieniężnych w formie zaliczki.”, 

3) art. 20 ust. 10 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„10. Zlecenie odkupienia zawierające żądanie wypłaty zaliczkowej musi wskazywać kwotowo wartość wypłaty zaliczkowej oraz 

dotyczyć kwoty nieprzekraczającej 98 % wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny, zapisanych 

na Subrejestrze Uczestnika według stanu z ostatniego dostępnego Dnia Wyceny w chwili składania zlecenia.Umowa o 

składanie zleceń zaliczkowych może określać dodatkowe warunki niezbędne do prawidłowego złożenia zlecenia odkupienia 

zawierającego żądanie wypłaty zaliczkowej.” 

4) art. 20 ust. 12 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„12. W przypadku, w którym łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

IPOPEMA Konserwatywny w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu IPOPEMA 

Konserwatywny ustalonej w ostatnim dostępnym Dniu Wyceny, zlecenia odkupienia zawierające żądanie wypłaty zaliczkowej 

realizowane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu do Agenta Transferowego. Zlecenia, w odniesieniu do których wypłata 

zaliczkowa spowodowałaby przekroczenie przez wypłaty zaliczkowe łącznie 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

IPOPEMA Konserwatywny ustalonej w ostatnim dostępnym Dniu Wyceny, zostaną pominięte.” 

 

5) art. 37 ust. 2 pkt 2) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„c) dla Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny - w art. 74 ust. 3 i 4;” 
 
6) Tytuł Rozdziału XVII statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   
„ROZDZIAŁ XVII. Subfundusz Konserwatywny”.  


