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Warszawa, 14 lipca 2021 r. 
 

WYKAZ ZMIAN W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM BALTIC SPECJALISTYCZNEGO 
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 04 GRUDNIA 2020 ROKU 

ZMIENIONEGO W DN. 13 LIPCA 2021 ROKU 
 
 
Baltic Capital TFI S.A. niniejszym informuje o zmianie Prospektu informacyjnego Baltic 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”) poprzez:  
 

1) usunięcie na pierwszej stronie Prospektu informacyjnego zapisów o wydzieleniu subfunduszy 
Baltic Obligacji i Baltic Płynnych Akcji w ramach Baltic SFIO, z uwagi na brak utworzenia ww. 
subfunduszy oraz poprzez zmianę nazwy subfunduszu Baltic Stabilnego Dochodu w związku 
z otwarciem likwidacji subfunduszu,  

 

2) zmianę daty aktualizacji Prospektu informacyjnego na pierwszej stronie,  

 

3) aktualizację treści dotyczącej numeru telefonu oraz wysokości kapitału własnego Towarzystwa 
według stanu na 31.12.2020 r. w Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” 
w punkcie 1. „Firma, kraj siedziby, siedziba, adres Towarzystwa wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej” 
i 4. „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału 
własnego na ostatni dzień bilansowy”,  

 

4) usunięcie informacji na temat subfunduszy Baltic Obligacji i Baltic Płynnych Akcji oraz zmianę 
nazwy dotychczasowego subfunduszu Baltic Stabilnego Dochodu w Rozdziale II „Dane 
o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” w punkcie 9. „Imiona i nazwiska osób fizycznych 
zarządzających Funduszem”  

 

5) aktualizację treści dotyczącej zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 
Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” w punkcie 11. „Nazwy innych 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz 
nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI”,  

 

6) zmianę treści punktu 11 „Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu 
i Subfunduszy oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w Prospekcie 
z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności 
i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną” w Rozdziale III 
„DANE O FUNDUSZU” celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz 
aktualizacji oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,  

 

7) dostosowanie brzmienia tekstu jednolitego Statutu Baltic SFIO stanowiącego załącznik do 
Prospektu informacyjnego do treści statutu przyjętego aktem notarialnym z dnia 12 lipca 2021 
roku.  

 


