Ogłoszenie o zmianie statutu
Funduszu Korporacyjnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)
jako organ Funduszu Korporacyjnego Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej
ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących
zmian:
1) § 20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie na formularzu
ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub
pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa
Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Na zasadach
określonych odrębnie przez Fundusz i opublikowanych na stronie
www.leggmason.pl, dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa przez
Uczestnika lub Inwestora innej osobie, w tym Towarzystwu, za pomocą
elektronicznych
nośników
informacji
z
zachowaniem wymogów
gwarantujących autentyczność i wiarygodność jego oświadczenia woli.
Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone
notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.”
2) § 30 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Osobom, które dokonały wpłaty na jednostki uczestnictwa, Fundusz jest
obowiązany zbyć liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną zgodnie z § 29. Zbycie
jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników
funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa. Zbycie jednostek uczestnictwa
następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po dokonaniu
wpłaty na te jednostki, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub
okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w
szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Fundusz bez
ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w każdym
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dniu wyceny, będącym dniem regularnej sesji na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Za dokonanie wpłaty uważa się
wpłynięcie środków na rachunek Funduszu albo - w przypadku zlecenia
odkupienia z przeznaczeniem środków na nabycie - za dokonanie wpłaty będzie
uważane zaliczenie należności uczestnika wobec Funduszu z tytułu odkupienia
jednostek na poczet wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa.”
3) § 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz bez ograniczeń odkupuje jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem §
33, w każdym dniu wyceny, będącym dniem regularnej sesji na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz odkupuje od
Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika
oświadczenia woli w formie zlecenia na formularzu ustalonym przez
Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek
uczestnictwa , za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.”
Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, dnia 6 lutego 2012 roku

