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Warszawa, dnia 30 maja 2017 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:  

1) w części I statutu Funduszu uchyla się dotychczasową treść ust. 3 w art. 1 i nadaje się mu nowe, następujące 
brzmienie:  

„3. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu ustawy z dnia 27 
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 1896 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, powstałym z przekształcenia w trybie art. 240 ust. 1 Ustawy następujących 
funduszy inwestycyjnych: 
1) SEB 1 – Zrównoważonego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
2) SEB 2 – Obligacji i Bonów Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
3) SEB 3 – Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
4) SEB 4 – Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 
5) SEB 5 – Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”; 

2) w części I statutu Funduszu uchyla się dotychczasową treść pkt. 4 w art. 5 i nadaje się mu nowe, następujące 
brzmienie:  

„5) Depozytariuszu – rozumie się przez to ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach , wykonujący 
obowiązki depozytariusza określone w Ustawie, w szczególności polegające na przechowywaniu i prowadzeniu 
rejestru Aktywów Funduszu, a także na zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych 
Funduszu;”; 

3) w części I statutu Funduszu uchyla się dotychczasową treść art. 21 i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:  

„1. Depozytariuszem Funduszu, na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, jest ING Bank 
Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34.  
2. Obowiązki Depozytariusza, sposób ich wykonania oraz wynagrodzenie Depozytariusza określa umowa o 
wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu nie 
ogranicza obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie. Odpowiedzialność Depozytariusza określona w 
Ustawie nie może być wyłączona lub ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.  
3. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie, niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników 
Funduszu. 
4. Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu 
wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji Depozytariusza dotyczących przechowywania 
Aktywów Funduszu na zasadach określonych w Ustawie oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza 
Funduszu.”.  

4) w części II statutu Funduszu w art. 100 ust. 1 pkt. 8, oraz w art. 110 ust. 1 pkt. 8 wyrazy „prowadzenie rejestru 
aktywów” zastępuje się wyrazami „wykonywanie funkcji depozytariusza”.  

 
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 2016 roku, poz. 1896 z późn. zm.) zmiany statutu Funduszu, o których 
mowa powyżej, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, to jest z dniem 30 maja 2017 roku. 

 


