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Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 roku 

 

Ogłoszenie  

o zmianie statutu Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: 

I. w części I statutu Funduszu: 

1) uchyla się dotychczasową treść art. 4 ust. 1 pkt. 9 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: 

„9) Novo Konserwatywny Oszczędnościowy”, 

II. w części II statutu Funduszu: 

2) uchyla się dotychczasową treść Art. 39 ust. 2 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: „2. 

Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat głównie w Dłużne Papiery Wartościowe oraz depozyty 

(płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności nie dłuższym niż rok) w 

bankach krajowych lub zagranicznych (podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym) lub 

instytucjach kredytowych, które łącznie będą stanowiły od 75% do 100% wartości Aktywów 

Subfunduszu. Do 10% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w akcje obejmowane w 

ramach wykonania praw przysługujących Subfunduszowi z Dłużnych Papierów Wartościowych 

będących przedmiotem lokat Subfunduszu oraz w inne akcje w okresie obowiązywania wezwania, 

którego warunki przewidują odkupienie przez wzywającego wszystkich akcji od dotychczasowych 

akcjonariuszy.”;  

3) uchyla się dotychczasową treść tytułu Rozdziału IX i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: 

„Novo Konserwatywny Oszczędnościowy”;  

4) uchyla się dotychczasową treść Art. 73 ust. 2 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: „2. 

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu w 

Dłużne Papiery Wartościowe których maksymalny ważony ich wartością czas trwania (duration) nie 

może być dłuższy niż 2 lata.”;  

5) w art. 75 skreśla się ust. 1;  

6) uchyla się dotychczasową treść Art. 75 ust. 2 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: „2. 

Fundusz na rzecz Subfunduszu dokonuje lokat głównie w Dłużne Papiery Wartościowe oraz depozyty 

(płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności nie dłuższym niż rok) w 

bankach krajowych lub zagranicznych (podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym) lub 

instytucjach kredytowych, które łącznie będą stanowiły od 75% do 100% wartości Aktywów 

Subfunduszu.”;   

7) uchyla się dotychczasową treść tytułu Art. 81 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: 

„Wysokość Wynagrodzenia Towarzystwa. Pokrywanie kosztów Novo Konserwatywny 

Oszczędnościowy.”;  

8) w art. 81 ust. 5 wyrazy „Novo Gotówkowy” zastępuje się wyrazami „Novo Konserwatywny 

Oszczędnościowy”;  

9) w art. 81 ust. 8 wyrazy „Novo Gotówkowy” zastępuje się wyrazami „Novo Konserwatywny 

Oszczędnościowy”; 

10) w art. 81 ust. 9 wyrazy „Novo Gotówkowy” zastępuje się wyrazami „Novo Konserwatywny 
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Oszczędnościowy”. 

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 roku, poz. 

1355) zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt. 1, pkt. 3 oraz pkt. 7-10 powyżej, wchodzą w 

życie z dniem ich ogłoszenia, to jest z dniem 21 stycznia 2019 roku.  

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 roku, poz. 
1355) zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt. 2, pkt. 4-6 powyżej, wchodzą w życie w 

terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 21 kwietnia 2019 roku. 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, nie wymagają uzyskania zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego 

 


