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Warszawa, dnia 1 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 pkt.12d w art.5 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: 
 

„12d) Opłacie za Odkupienie - rozumie się przez to opłatę manipulacyjną pobieraną przy odkupywaniu przez 
Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz kategorii I;”, 

 

2) uchyla się dotychczasową treść pkt. 12e w art.5 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: 
 

"12e) Opłacie Za Zamianę - rozumie się przez to opłatę manipulacyjną pobieraną przy zbywaniu przez Fundusz 
Jednostek Uczestnictwa kategorii C oraz kategorii I w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa;" 

 
3) uchyla się dotychczasową treść pkt. 12f w art. 5 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: 

 
„12f) Opłacie Za Zbycie - rozumie się przez to opłatę manipulacyjną pobieraną przy zbywaniu przez Fundusz 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii C oraz kategorii I;”, 

 

II. w części II statutu Funduszu: 
4) w art. 9 ust. 5 wyrazy „4% tych Aktywów” zastępuje się wyrazami „3,5% tych Aktywów”; 
5) w art. 18 ust. 5 wyrazy „4% tych Aktywów” zastępuje się wyrazami „3,5% tych Aktywów”; 
6) w art. 27 ust. 5 wyrazy „4% tych Aktywów” zastępuje się wyrazami „3,5% tych Aktywów”; 
7) w art. 54 ust. 5 wyrazy „4% tych Aktywów” zastępuje się wyrazami „3,5% tych Aktywów”; 
8) w art. 90 ust. 5 wyrazy „4% tych Aktywów” zastępuje się wyrazami „3,5% tych Aktywów”; 
9) w art. 99 ust. 2 wyrazy „4% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto” zastępuje się wyrazami „3,5% Wartości 

Aktywów Subfunduszu Netto” oraz wyrazy „nie większą jednak niż 3,5%” wyrazami „nie większą jednak niż 
3,5%”. 
 

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 powyżej, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, to jest z dniem 1 stycznia 2019 roku. Zmiany 
Statutu Funduszu, o których mowa powyżej, nie wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 


