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OGŁOSZENIE 

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 R. 

O ZMIANIE STATUTU 

GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

 

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza 

o zmianie statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego („Statut”), w ten sposób, że: 

1) W art. 27 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu: 

„2a. Uczestnik Funduszu może w każdej chwili dokonać odwołania blokady, chyba że 

dyspozycja ustanowienia blokady przewiduje, że blokada może zostać odwołana 

wyłącznie po upływie określonego terminu lub za zgodą osoby trzeciej. W takim przypadku 

odwołanie blokady jest skuteczne wyłącznie po upływie terminu lub po wyrażeniu zgody 

przez wskazaną osobę trzecią.” 

2) W art. 46 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,” 

3) W art. 94 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,” 

4) W art. 179 ust. 3 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w kategorie lokat inne niż 

tytuły uczestnictwa Sycomore Eco Solutions, określone w art. 180 ust. 2.” 

5) W art. 179 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. W związku z dokonywaniem przez Subfundusz inwestycji w tytuły uczestnictwa 

wskazane w ust. 3 pkt 1 powyżej, Subfundusz ma na celu dokonywanie zrównoważonych 

inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze 

zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Osiąganie celu 

zrównoważonych inwestycji odbywa się pośrednio poprzez inwestowanie w tytuły 

uczestnictwa o których mowa w ust. 3 pkt 1, których zasady polityki inwestycyjnej zostały 

opisane w art. 181a poniżej.” 

6) W art. 181 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu: 

„2a. Lokaty Subfunduszu w instrumenty, o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 1), 2) i 5), 

poza kryteriami wskazanymi w kolejnych ustępach dokonywane będą z uwzględnieniem 

kryteriów pozafinansowych, które będą odpowiednie dla realizacji celu zrównoważonych 

inwestycji, o którym mowa w art. 179 ust. 4.” 
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Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 

Zmiany Statutu wskazane w pkt. 4, 5, 6 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy 

od dnia ogłoszenia.  

Pozostałe zmiany Statutu wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia. 

 


