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Ogłoszenie o zasadach promocji funduszy inwestycyjn ych  
zarządzanych przez  Noble Funds TFI SA  dla Klientów  

Getin Noble Banku S.A., Domu Maklerskiego Banku Och rony Środowiska S.A.,  
Banku Ochrony Środowiska S.A. działaj ącego jako agent Domu Maklerskiego  

Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Open Finance S.A. 
 (dalej: „Ogłoszenie”)  

 
§1. 

1. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem ”) z siedzibą  
w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębior-
ców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego pod numerem 0000256540, posiadająca kapitał zakładowy 931.085 złotych w pełni 
opłacony, NIP 1080001923, niniejszym ogłasza zasady sprzedaży promocyjnej (zwanej dalej „Promo-
cją”) jednostek uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Timingowy, subfunduszu Noble Fund Mieszany, 
subfunduszu Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus oraz subfunduszu Noble Fund Global Return (zwa-
nych dalej łącznie „Subfunduszami ” lub każdy z osobna zwany dalej „Subfunduszem ”), wyodrębnio-
nych w funduszu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej „Funduszem ”). 
Promocja polega na obniżeniu o 50% opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa 
Subfunduszy, osobom objętym Promocją, na warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Z promocji skorzystać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej (zwane dalej „Uczestnikami Promocji ”). 

3. Promocją są objęte zlecenia nabycia jednostek Subfunduszy, złożone w placówkach Getin Noble Banku 
S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Banku Ochrony Środowiska S.A. działają-
cego jako agent Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Open Finance S.A. (zwa-
nych dalej łącznie „Dystrybutorami ” lub każdy z osobna zwany dalej „Dystrybutorem ”) oraz wpłaty 
bezpośrednie na rejestry w Subfunduszy otwarte za pośrednictwem Dystrybutorów. 
 

§2. 
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 października 2017 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. 
2. Promocją objęte będą osoby, określone w § 1 ust. 2 niniejszego Ogłoszenia, które: 

a) złożą w okresie trwania Promocji w placówkach Dystrybutorów zlecenie nabycia jednostek uczest-
nictwa Subfunduszy oraz dokonają wpłaty na nabycie tych jednostek uczestnictwa Subfunduszy, 
 a środki z tych wpłat zostaną uznane na odpowiednich rachunkach bankowych Subfunduszy  
nie później niż do końca ostatniego dnia okresu obowiązywania Promocji, lub 

b) w celu nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszy dokonają w okresie Promocji wpłaty bezpo-
średniej na istniejący rejestr Subfunduszy otwarty pierwotnie za pośrednictwem Dystrybutorów,  
a środki z tych wpłat zostaną uznane na odpowiednich rachunkach bankowych Subfunduszy  
nie później niż do końca ostatniego dnia okresu obowiązywania Promocji.  

3. Szczegółowe warunki nabywania jednostek uczestnictwa Subfunduszy, z uwzględnieniem terminu prze-
tworzenia zlecenia po dniu otrzymaniu środków na odpowiednie rachunki Subfunduszy, określone  
są w prospekcie informacyjnym Funduszu. 
 

§3. 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Noble Funds Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
pod numerem RFI 265, w imieniu którego występuje Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, 
przy ul Przyokopowa 33, która zbiera dane osobowe na zasadzie dobrowolności i będzie przetwarzała  
je w celu realizacji Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do swoich danych  
i ich poprawiania. 

 
 

§4. 
1. Niniejsze Ogłoszenie dostępne jest w siedzibie Noble Funds TFI S.A. i w placówkach Getin Noble Ban-

ku S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Banku Ochrony Środowiska S.A. działa-
jącego jako agent Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Open Finance S.A. oraz stro-
nach internetowych Towarzystwa i Dystrybutorów. 

2. Przedstawione w niniejszym Ogłoszeniu zasady Promocji wchodzą w życie z dniem 1 października  
2017 r. 


