Warszawa, dnia 24.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie
Prospektu Informacyjnego
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „2 września 2014 r., Warszawa” otrzymuje
brzmienie:
„24 grudnia 2014 r., Warszawa”;
2) W Rozdziale V w pkt 2.3. skreśla się wyrazy:
„W przypadku wybranych oddziałów Getin Noble Bank S.A. zakres świadczonych usług ograniczony będzie do
czynności określonych powyżej w zakresie obsługi tylko Subfunduszu Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus.”;
3) W Rozdziale V po pkt 2.23. dodaje się pkt 2.24 – 2.26 w brzmieniu:
„2.24 Grupa Finanset sp. z o.o.
Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne
Grupa Finanset sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49 lok. 11, 00-681 Warszawa
tel. (+48 22) 379 79 26
Zakres świadczonych usług:
•

Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia

Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,
•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odkupienia

oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,
•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub

zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON
140546970, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości). Tel. +48 22 427 46 46, fax. +48 22 276 25 85, e-mail: biuro@noblefunds.pl.

•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumen-tów związanych z uczestnictwem w

Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w
procedurach.
Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki
uczestnictwa
Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Grupa Finanset sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Hożej 43/49 lok. 11, 00-681 Warszawa.
2.25 W Financials sp. z o.o.
Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne
W Financials sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
tel. (+48 22) 116 77 77
Zakres świadczonych usług:
•

Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia

Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,
•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odkupienia

oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,
•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub

zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,
•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Fun-

duszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.
Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki
uczestnictwa
Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela W Financials sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa.
2.26 Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
tel:

(+48 22) 539 55 55

fax: (+48 22) 539 55 56
Zakres świadczonych usług:
•

Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia

Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,
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•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odkupienia

oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,
•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub

zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,
•

Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Fun-

duszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach.
Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki
uczestnictwa
Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Dom Maklerski Banku BPS
S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 81, 00-844 Warszawa.”;
4) W Rozdziale VI w pkt 1 dodaje się wyrazy:
„Zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy
nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy dotyczącej jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.”;
5) W Rozdziale VI pkt 13. otrzymuje następujące brzmienie:
„13. Aktualizacje Prospektu
Prospekt był aktualizowany: w dniu 30 października 2006 r., w dniu 1 grudnia 2006 r., w dniu 15 maja 2007 r.,
w dniu 12 lipca 2007 r,. w dniu 6 grudnia 2007 r., w dniu 30 maja 2008 r., w dniu 23 czerwca 2008 r. w dniu 12
marca 2009 r., w dniu 28 maja 2009 r., w dniu 22 czerwca 2009 r., w dniu 30 lipca 2009 r., w dniu 4 września
2009 r., w dniu 20 stycznia 2010 r., w dniu 20 kwietnia 2010 r., dniu 31 maja 2010 r. dniu 9 lipca 2010 r., w
dniu 11 sierpnia 2010 r., w dniu 19 października 2010 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 22 lipca 2011 r., w
dniu 31 sierpnia 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 30 listopada 2011 r., w dniu 22 lutego 2012 r.,
w dniu 28 maja 2012 r., w dniu 11 lipca 2012 r., w dniu 14 grudnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2013 r. oraz, w
dniu 31 maja 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r.,
w dniu 31 stycznia 2014 r., w dniu 22 kwietnia 2014 r., w dniu 30 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w
dniu 30 czerwca 2014 r., w dniu 30 lipca 2014 r., w dniu 2 września 2014 r. oraz w dniu 24 grudnia 2014 r.
Niniejszy Prospekt obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 r.”
Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
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