
 

 
Warszawa, dnia 28.10.2016 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 zmia-

nach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „8 września 2016 r., Warszawa” otrzymuje 

brzmienie:  

„28 października 2016 r., Warszawa”; 

 
2) W Rozdziale III pkt 2.4.3 początkowa część otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Fundusz przyjmuje zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośred-
nictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu. 
Uczestnik ma prawo złożenia zlecenia konwersji posiadanych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na 
jednostki uczestnictwa takiej samej kategorii w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez To-
warzystwo lub subfunduszach wydzielonych w ramach tych funduszy. Konwersji podlegają Jednostki 
Uczestnictwa kategorii A, B i C.  
W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego 
odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu 
wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym obie wymienione 
wyżej operacje następują z wykorzystaniem cen ustalanych w tym samym Dniu Wyceny. Nabycie jednostek 
uczestnictwa subfunduszu docelowego następuje po wpłynięciu środków pieniężnych pochodzących z tytułu 
umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu źródłowego na rachunek subfunduszu docelowego. 
Kwota środków lub liczba Jednostek Uczestnictwa jaka będzie objęta konwersją nie może być niższa niż 
minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa obowiązująca w innym funduszu 
zarządzanym przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu zarządzanego 
przez Towarzystwo, wskazana w postanowieniach prospektu danego funduszu. 
Fundusz dąży, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło po cenie z na-
stępnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji Jednostek 
Uczestnictwa, a nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym lub w subfunduszu docelowym wy-
dzielonym w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo nastąpiło po cenie z następnego 
Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa.” 

 

 
3) W Rozdziale III pkt 2.4.5 początkowa część otrzymuje następujące brzmienie: 

   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. 

 



 

„Fundusz przyjmuje zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednic-
twem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu. 
W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzy-
skanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu, przy czym odkupienie Jed-
nostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu nastę-
puje z wykorzystaniem cen ustalanych w tym samym Dniu Wyceny. Nabycie jednostek uczestnictwa 
subfunduszu docelowego następuje po wpłynięciu środków pieniężnych pochodzących z tytułu umorzenia 
jednostek uczestnictwa subfunduszu źródłowego na rachunek subfunduszu docelowego. 
Kwota środków lub liczba Jednostek Uczestnictwa jaka będzie objęta zamianą nie może być niższa niż mi-
nimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa obowiązująca w Subfunduszu, 
wskazana w powyższych postanowieniach Prospektu. 
Fundusz dąży, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło po cenie z na-
stępnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia zamiany Jednostek 
Uczestnictwa, a nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym nastąpiło po cenie z następne-
go Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia zamiany Jednostek Uczestnic-
twa.” 
 
4) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„13. Aktualizacje Prospektu 

Niniejszy Prospekt sporządzony został w Warszawie, w dniu 11 października 2006 r. 
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 lip-
ca 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., w dniu 24 grudnia 2014 r., w dniu 19 lutego 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 12 październi-
ka 2015 r., w dniu 4 stycznia 2016 r., w dniu 4 maja 2016 r., w dniu 30 maja 2016 r., w dniu 26 lipca 2016 
r., w dniu 8 września 2016 r. oraz w dniu 28 października 2016 r. 
 
Niniejszy Prospekt obowiązuje od dnia 28 października 2016 r.”; 
 

5) Zaktualizowano statut funduszu 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
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