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OGŁOSZENIE  
z dnia 2 czerwca 2017 roku   

o zmianach statutu  
Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.1 z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje 
o dokonaniu zmian statutu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 2 czerwca 2017 roku o następującej treści: 

- w Części I art. 1 Statutu ust. 31, 36, 42 oraz 53 pkt. 5) otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„31.  Regulamin IKE i IKZE - Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych i 
indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez fundusze inwestycyjne zarządzane 
przez Towarzystwo, stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie IKE i Umowy o 
prowadzenie IKZE. 

(…) 

36.  Towarzystwo – Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie. 

(…) 

42. Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.).”; 

(…) 

53 Wypłata Transferowa - wypłata polegająca na: 

(…) 

5)  jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i nabyciu jednostek 
uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo, za środki pieniężne 
uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem, że jednostki 
odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE albo IKZE Uczestnika oraz z 
zastrzeżeniem art. 18 ust. 1a,” 

- w Części I art. 4 ust. 1  Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1.  Organem Funduszu jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą 
w Warszawie, zarządzające i reprezentujące Fundusz.”; 

 

-     w Części I w art. 18 po ust. 1 Statutu dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:  

„1a. Informacja o możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, zostanie 
ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa (www.opentfi.pl) oraz udostępniona w 
miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa.”  

 

 

W pozostałym zakresie statut pozostaje bez zmian. 

                                                 
1 Z dniem 1 czerwca 2017 r. nastąpiło połączenie Noble Funds TFI S.A. z Open Finance TFI S.A. zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1 kodeksu spółek 

handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.). Noble Funds TFI S.A. jako spółka przejmująca wstąpiła z dniem po łączenia we wszystkie 
prawa i obowiązki Open Finance TFI S.A. stając się tym samym organem zarządzającym Funduszem. 

http://www.opentfi.pl/

