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Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE  

O ZMIANACH STATUTU OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje 

o dokonaniu następujących zmian statutu Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty  („Fundusz”): 

 

1) W Części II w Rozdziale IV w art. 18 ust. 1-2 statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Fundusz lokuje od 70 % (siedemdziesiąt procent) do 100 % (sto procent) Wartości Aktywów Subfunduszu w 

akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, 

oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem inwestują nie mniej niż 70 % (siedemdziesiąt procent) swoich aktywów w akcje. 

2. Fundusz lokuje do 30 % (trzydzieści procent) Wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, listy zastawne, depozyty bankowe oraz inne kategorie lokat, zgodnie z 

limitami określonymi przepisami prawa i Statutu.” 

 
2) W Części II w Rozdziale V w art. 23 ust. 1-3 statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące 

brzmienie: 

„1.Fundusz lokuje od 70 % (siedemdziesiąt procent) do 100 % (sto procent) Wartości Aktywów Subfunduszu w 

akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje 

emitowane przez małe i średnie spółki, wchodzące głównie w skład indeksów mWIG40 i sWIG80 oraz małe i 

średnie spółki notowane na innych niż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA rynkach regulowanych, 

oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem inwestują nie mniej niż 70 % (siedemdziesiąt procent) swoich aktywów w akcje. 

2.Fundusz lokuje do 10% Wartości Aktywów Subfunduszu w obligacje zamienne emitowane przez małe i średnie 

spółki, wchodzące głównie w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. 

3.Fundusz lokuje do 30 % Wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, listy zastawne, depozyty bankowe oraz inne kategorie lokat, zgodnie z limitami określonymi 

przepisami prawa i Statutu.” 

  

 

Powyższe zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie. 


