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26 lipca 2021 r. 
 

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmianę statutu 

Pocztowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). 

 

Poniższe zmiany statutu Funduszu  wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia: 

1) w art. 4 statutu Funduszu po pkt 7) dodaje się pkt 7a) w następującym brzmieniu: 

„7a) Depozyt - depozyt w banku krajowym lub instytucji kredytowej, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatny na 

żądanie lub który można wycofać przed terminem zapadalności,”; 

2) w art. 4 statutu Funduszu po pkt 11) dodaje się pkt 11a) w następującym brzmieniu: 

„11a) Fundusze Dłużne - fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 

siedzibę za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50 % swoich aktywów:  

1) w depozyty bankowe i Instrumenty dłużne lub,  

2) w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji 

wspólnego inwestowania, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50 % aktywów w depozyty 

bankowe i Instrumenty dłużne,”; 

3) art. 4 pkt 15) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„15) Instrumenty dłużne – instrumenty finansowe takie jak obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, lub papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej 

strony do ich odkupu oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z 

zaciągnięcia długu,”; 

4) art. 4 pkt 18) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„18) Instrumenty udziałowe – instrumenty finansowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, 

kwity depozytowe oraz inne instrumenty finansowe, inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z 

akcji,”; 

5) art. 7 ust. 2 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3) Depozyty oraz za zgodą Komisji depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi 

właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym,”; 

6) w art. 9 statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: 

„1a.   Zapisy niniejszego artykułu mają zastosowanie do każdego Subfunduszu, o ile zapisy Subfunduszu w Części II Statutu 

nie stanowią inaczej.”; 

7) w art. 9 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 3; 

8) art. 44 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„2. Aktywa Subfunduszu będą lokowane w:  

1) Instrumenty dłużne,  
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2) Depozyty,  

3) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych.”  

9) w art. 44 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 3 i ust. 4; 

10) art. 44 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„6. Fundusz będzie dokonywał lokat Subfunduszu stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

1) Instrumenty dłużne oraz Depozyty (z uwzględnieniem pkt 3 poniżej)  – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 

2)   jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 

10% wartości Aktywów Subfunduszu,   

3) Depozyty – będą stanowić nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

4) Instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 

5) listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne – do 25% wartości Aktywów Subfunduszu.”  

11) w art. 44 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 7; 

12) art. 44 ust. 9 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„9. Maksymalny, ważony wartością lokat przepływów pieniężnych, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład 

portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie może być dłuższy niż 360 dni. Do średniego terminu do wykupu lokat, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim nie wlicza się wartości lokat w Instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, które nie są klasyfikowane jako Instrumenty Rynku Pieniężnego.” 

13) art. 44 ust. 11 i ust. 12 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie: 

„10. Do 35 % wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. 

11. Do 35% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.” 

14) art. 46 ust. 2 i ust. 3 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie: 

„2. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów tego 

Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w:  

 1) Instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,  

 2) skreślony  

 3) skreślony  

 4) Depozyty.  

3. Fundusz dokonując lokowania aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, 

które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują swoje aktywa w Depozyty i Instrumenty dłużne, uwzględnia 

warunki ekonomiczne i prognozowaną sytuację na globalnych rynkach Instrumentów dłużnych, cel inwestycyjny oraz zasady 

dywersyfikacji lokat tych funduszy i instytucji wspólnego inwestowania oraz bierze pod uwagę:  

 1) wskazania wynikające z analizy obecnej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej,  

 2) wskazania wynikające z analizy ryzyka stopy procentowej,  

 3) wskazania wynikające z analizy ryzyka kredytowego emitentów,  

 4) kryterium płynności.”; 

15) art. 53 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Fundusz będzie dokonywał lokat Subfunduszu przede wszystkim w:  
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 1) Instrumenty dłużne – nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,  

 2) Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa – do 25 % wartości Aktywów Subfunduszu,  

3) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy 

zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub 

regulaminem inwestują swoje aktywa w depozyty bankowe i Instrumenty dłużne – do 50% wartości Aktywów 

Subfunduszu.”; 

16) art. 62 ust. 2 i ust. 3 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:  

„2. Fundusz będzie dokonywał lokat Subfunduszu przede wszystkim w: 

1) Instrumenty udziałowe – do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) Instrumenty dłużne – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Fundusz może dokonywać lokat aktywów Subfunduszu w: 

1) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 

30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują 

swoje aktywa w Instrumenty udziałowe – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, 

3)   listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne  – do 25% wartości Aktywów Subfunduszu, 

4)   Depozyty – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”  

17) w art. 62 statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu:   

„3a. Do 45% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, 

przy czym limit ten nie obejmuje: 

1) listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne, 

2) Instrumentów dłużnych, poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 9.” 

18) art. 62 ust. 4-7 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie:  

„4. Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.  

5. Do 34% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.  

6. Nadrzędnym celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów subfunduszu na poziomie przewyższającym rentowność 

depozytów bankowych, niezależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego (polityka 

bezwzględnej stopy zwrotu, ang. absolute return).  

7. Subfundusz będzie dążył do osiągnięcia powyższego celu przede wszystkim poprzez inwestowanie aktywów w różnego 

rodzaju instrumenty rynku finansowego dopuszczone Ustawą i Statutem, w tym, w przypadku braku istotnych przesłanek do 

ograniczania zaangażowania ekspozycji na rynku Instrumentów dłużnych, oraz w ograniczonym zakresie, tj. do 40% wartości 

Aktywów Subfunduszu w Instrumenty udziałowe, w szczególności w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie lub akcje spółek notowanych na Rynkach Zorganizowanych niebędącym rynkiem regulowanym 

w Rzeczypospolitej Polskiej lub akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych w regionie Europy Środkowej i 

Wschodniej lub na innych zagranicznych rynkach regulowanych w państwach należących do OECD, innych niż 

Rzeczpospolita Polska.”  
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19) art. 71 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„art. 71 Przedmiot oraz zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu 

1. Do Subfunduszu mają zastosowanie art. 6, 7, 8 i 9 Części I statutu.  

2. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów 

Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest ocena 

dochodowości dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub depozytów przy uwzględnieniu 

ryzyka emitenta (lub, odpowiednio, banku przyjmującego depozyt), struktury stóp procentowych i ryzyka płynności.  

3. Fundusz będzie dokonywał lokat Subfunduszu stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

1) Instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz Depozyty (z 

uwzględnieniem pkt 3) – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,  

 2) listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości Aktywów Subfunduszu,  

 3) Depozyty – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Do 30% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, 

przy czym limit ten nie obejmuje:  

 1) listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne,  

 2) Instrumentów dłużnych poręczonych lub gwarantowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 5.  

5. Zgodnie z art. 9 ust. 7 Fundusz określa, że emitentem, gwarantem lub poręczycielem papierów, o których mowa w art. 

9 ust. 6 mogą być wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie.   

6. Subfundusz nie może dokonywać lokat w Instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem 

konwersji długu.   

7. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.  

8. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.”; 

20) art. 80 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2.  Fundusz będzie dokonywał lokat Subfunduszu stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

1) Instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje i kwity depozytowe – od 70% wartości Aktywów Netto do 100% 

wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe Instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do 

wykupu jest krótszy niż rok - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

21) art. 80 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Fundusz może dokonywać lokat aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, 

które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują swoje aktywa w Instrumenty udziałowe – do 30% wartości 

Aktywów Subfunduszu.”; 

 

Poniższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia: 

1) 4 pkt 34) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
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„34)  Tabela Opłat – zestawienie opłat udostępniane osobie przystępującej do Funduszu lub Subfunduszu przy zbywaniu 

przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Tabela Opłat, udostępniana jest na stronie internetowej Towarzystwa 

www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa,”; 

2) art. 10 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa są zbierane w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Okres składania 

zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu i 

trwa 2 miesiące. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na 

stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl. Zapisy będą przeprowadzone za pośrednictwem Towarzystwa lub 

Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.”; 

3) art. 10 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4. Towarzystwo w ramach wpłat na utworzenie Funduszu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie przyjmowało wpłaty 

wyłącznie do Subfunduszy wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4. Przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa 

Subfunduszy wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, rozpocznie się nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy od utworzenia 

(rejestracji) Funduszu. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszy 

wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, które będą trwały 2 miesiące, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie 

internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl. Zapisy będą przeprowadzone za pośrednictwem Towarzystwa lub Banku 

Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.”; 

4) art. 28 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„6. Skala i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania opłaty 

manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są 

udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek 

Uczestnictwa, albo w umowie o prowadzenie Produktu Specjalnego lub umowie o prowadzenie IKE/IKZE.”; 

5) art. 29 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„6. Skala i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania 

opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są 

udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek 

Uczestnictwa, albo w umowie o prowadzenie Produktu Specjalnego lub umowie o prowadzenie IKE/IKZE.”; 

6) art. 32 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Tabela opłat, o której mowa w niniejszym rozdziale ustalana jest w drodze uchwały zarządu Towarzystwa i niezwłocznie 

publikowana na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Dostępna jest także we wszystkich punktach zbywania Jednostek 

Uczestnictwa.”; 

7) art. 32 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4. W przypadkach określonych w powyższych ustępach, informacja o warunkach i zasadach obniżania lub znoszenia opłat 

będzie podana w Tabelach Opłat dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich 

punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”; 

8) art. 34 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„6. Regulamin IKE/IKZE dostępny jest w siedzibie Towarzystwa, na stronie www.ipopematfi.pl oraz w miejscach zbywania 

Jednostek Uczestnictwa.”; 

9) art. 36 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
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„1. Aktualny Prospekt oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów są dostępne na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.”; 

10) art. 37 ust. 1 i ust. 2 statutu Funduszu otrzymują (odpowiednio) nowe, następujące brzmienie: 

„1. Wszelkie wymagane przepisami prawa informacje dotyczące Funduszu i Subfunduszy, w tym w szczególności roczne i 

półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe 

Subfunduszy są publikowane na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. 

2. Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę 

Uczestnictwa niezwłocznie po ich ustaleniu, a także wszelkie inne, wymagane przepisami prawa informacje udostępniane 

będą przez Fundusz na stronach internetowych Towarzystwa www.ipopematfi.pl.”; 

11) art. 38 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa związane z nowym Subfunduszem rozpocznie się nie wcześniej niż 

w dniu wejścia w życie zmian Statutu w zakresie niezbędnym dla utworzenia tego Subfunduszu. Terminy oraz miejsca 

przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.ipopematfi.pl.”; 

12) art. 40 ust. 10 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„10. O rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie 

swoich obowiązków, oraz podmioty, za których pośrednictwem Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa. W 

związku z likwidacją Subfunduszu Towarzystwo, ogłoszeniem opublikowanym na stronie www.ipopematfi.pl, wzywa 

wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłoszenia roszczeń w terminie 

wskazanym w tym ogłoszeniu.”; 

13) art. 41 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu będzie niezwłocznie publikowana przez Towarzystwo lub 

Depozytariusza na stronach internetowych Towarzystwa www.ipopematfi.pl.”; 

14) art. 42 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. O zmianie Statutu Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl.”; 

15) art. 59 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„7. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie oraz wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników 

zarządzania dla Subfunduszu ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, 

które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek 

Uczestnictwa.”; 

16) art. 68 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„7. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie oraz wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników 

zarządzania dla Subfunduszu ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, 

które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek 

Uczestnictwa.”; 

17) art. 77 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„7. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie oraz wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników 

zarządzania dla Subfunduszu ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, 
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które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek 

Uczestnictwa.”; 

18) art. 86 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„7. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie oraz wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników 

zarządzania dla Subfunduszu ustalana jest w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowana w Tabelach Opłat, 

które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek 

Uczestnictwa.”. 

 

 

 

 

 

 

 


