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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 jako datę i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego 

Prospektu wskazuje się:  

„4 stycznia 2018 r., Warszawa”; 

 

2) W Rozdziale II pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej do-

minacji oraz nazwa lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, posiadających co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wraz z podaniem posiadanej 

przez nich liczby głosów 

Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towa-

rzystwa są: 

Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, posiadający 70.061  głosów na walnym zgromadzeniu akcjo-

nariuszy Towarzystwa 

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 62.733 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Towarzystwa; 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.993 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa; 

RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadający 18.602 głosy na walnym zgromadzeniu akcjona-

riuszy Towarzystwa.” 

 

3) W Rozdziale II pkt 7.2 otrzymuje brzmienie: 

„7.2 Członków rady nadzorczej Towarzystwa 

Maciej Szczechura – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Artur Klimczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
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Ewaryst Zagajewski – Członek Rady Nadzorczej, 

Przemysław Guberow – Członek Rady Nadzorczej, 

Paweł Komar – Członek Rady Nadzorczej, 

Michał Wrzesiński – Członek Rady Nadzorczej.” 

 

4) W Rozdziale II pkt 8.2 na końcu dodaje się następujący akapit: 

Michał Wrzesiński – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 r. Profesor w Szkole Głównej Handlowej w War-

szawie. Od 2014 r. Wiceprezes Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 r. pełni 

kierownicze funkcje w Fin Vector sp. z o.o. sp. k. Fin Vector Sp. z o.o. oraz w CS Group S.A. Po-nadto obecnie 

Michał Wrzesiński pełni funkcję przewodniczące-go Rady Nadzorczej Sales & More S.A. oraz członka Rady Na-

zorczej Dan Hatch Polska S.A.” 

 

5) W rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem 

oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI 

Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza innymi, nieobjętymi Prospektem, funduszami: 

1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

4) Noble Fund Macro Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji, 

5) Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 

6) Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 

7) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, 

8) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 

9) Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 

10) Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

11) Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji, 

12) Debtor Niestandaryzowany Sekrutytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

13) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

14) Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

15) Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

16) easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

17) Open Finance Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

18) Open Finance Absolute Return 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji, 

19) Open Finance Absolute Return 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji, 

20) Open Finance Europejskich Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

21) Open Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji, 

22) Open Finance Global Health Selection Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
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23) Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Za-

mknięty Aktywów Niepublicznych, 

24) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, 

25) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

26) Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

27) Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

28) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty. 

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi ani unijnymi AFI.” 

 

6) W Rozdziale II po pkt 9 dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu: 

„10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń 

Towarzystwo na podstawie Art. 47a Ustawy opracowało i wdrożyło Politykę Wynagradzania w Noble Funds TFI 

S.A. (dalej: „Polityka”) („Polityka”). 

Polityka określa zasady wynagradzania, w tym zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń uza-

leżnionych od osiąganych wyników. Postanowienia Polityki mają zastosowanie do tych Pracowników Towarzy-

stwa, których czynności istotnie wpływają na profil ryzyka Towarzystwa lub Funduszy, w tym: 1) członków 

zarządu Towarzystwa, 2) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego Fun-

duszu, 3) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, 4) osób wykonujących czynności nadzoru 

zgodności działalności Towarzystwa z prawem lub audytu wewnętrznego w Towarzystwie. Celem Polityki jest 

kształtowanie polityki płacowej Towarzystwa w sposób zapewniający adekwatne wynagradzanie pracowni-

ków, ograniczenie ryzyka ich rotacji, a tym samym zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania Towarzy-

stwa, przy uwzględnieniu w szczególności jego sytuacji finansowej, skali działania oraz profilu ryzyka. W 

związku z art. 219 ust. 1a Ustawy Towarzystwo prezentuje w sprawozdaniu finansowym rocznym Funduszu 

informacje na temat wynagrodzeń w Towarzystwie. 

 Szczegółowe informacje o Polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych 

świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagro-

dzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w 

Towarzystwie, są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa (www.noblefunds.pl).” 

 

7) W Rozdziale III pkt 3.1.5.3 otrzymuje brzmienie: 

„3.1.5.3 Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty 

uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyż-

szej niż: 

• 0,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz dla Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, 

http://www.noblefunds.pl)/
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• 0,25% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz dla Jednostek 

Uczestnictwa kategorii B 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabe-

li Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej 

opłaty nie może być większa niż 0,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfun-

duszu. 

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w 

Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wyso-

kość tej opłaty nie może być większa niż 0,5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w 

Subfunduszu. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u poszczególnych dystrybutorów 

wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.” 

 

8) W Rozdziale IV pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakres obowiązków Depozytariusza: 

Wobec Funduszu 

Obowiązki Depozytariusza wynikają z Ustawy, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 

grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do ob-

owiązków depozytariuszy i umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza zawartej między Funduszem, a De-

pozytariuszem. 

 

Depozytariusz w zakresie wynikającym z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu zobowiązany 

jest do:  

1) przechowywania Aktywów Funduszu, 

2) prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu, 

3) zapewnienia, aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach 

bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisa-

mi prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równo-

ważne tym wymaganiom, 

4) zapewnienia monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu, 

5) zapewnienia, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami pra-

wa i Statutem, 
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6) zapewnienia, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Subfunduszu następowało bez nieuzasadnionego 

opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu, 

7) zapewnienia, aby wartość netto Aktywów Funduszu oraz odpowiednio wartość Aktywów netto Subfunduszu 

oraz wartość Aktywów netto danego Subfunduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii 

tego Subfunduszu była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem, 

8) zapewnienia, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statu-

tem, 

9) wykonywania poleceń Funduszu i instrukcji rozliczeniowych, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z 

przepisami prawa lub Statutem, 

10) reprezentowania Funduszu w przypadku cofnięcia lub wyga-śnięcia zezwolenia na działalność Towarzy-

stwa, 

11) weryfikowania zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność Funduszu lub ze 

Statutem w za-kresie innym niż wynikający z pkt. 5-10 oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników. 

Depozytariusz zapewnia stałą kontrolę czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego Uczestników. 

Depozytariusz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Komisji, że Fundusz działa z naruszeniem 

prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników. 

 

Ponadto Depozytariusz zobowiązany jest do przeprowadzenia likwidacji Funduszu, w przypadku wystąpienia 

przesłanek rozwiązania Funduszu, o których mowa w art. 246 ust. 1 Ustawy, chyba że Komisja wyznaczy inne-

go likwidatora. 

 

Wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec Towarzystwa w tym 

zasady wytaczania przez Depozytariusza na rzecz Uczestników Funduszu powództwa, o którym mowa w 

art. 72a Ustawy 

Zgodnie z Ustawą, Depozytariusz zobowiązany jest do działania w interesie Uczestników Funduszu niezależnie 

od Towarzystwa, w tym Depozytariusz obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać KNF, że Fundusz działa z 

naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. 

Depozytariusz występuje w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spo-

wodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i 

jego reprezentacji, a w przypadku, gdy Funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca – 

przeciwko tej spółce z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiąz-

ków w zakresie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw należącym do kompetencji spółki zarządza-

jącej. Depozytariusz wytacza powództwo na wniosek Uczestnika lub Uczestników Funduszu. W przypadku gdy 

z wnioskiem o wytoczenie powództwa wystąpiło kilku Uczestników a szkoda każdego z Uczestników spowodo-

wana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków Towarzystwa i w ocenie 

Depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych Uczestników Funduszu, Depozyta-

riusz ogłasza zgodnie z określonym w statucie Funduszu sposobem podawania informacji do publicznej wia-

domości oraz na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, oraz o możliwości zgła-

szania przez Uczestników Depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy 
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od dnia ogłoszenia. W przypadku gdy Depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest 

obowiązany zawiadomić o tym Uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku 

przez Uczestnika. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawne-

mu. Koszty procesu ponosi Uczestnik Funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego Uczestnika, 

które w przypadku przegrania procesu ponosi Depozytariusz 

 

9) W Rozdziale IV po pkt 3 dodaje się pkt 4-9 w następującym brzmieniu: 

„4. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza 

Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza 

Potencjalny konflikt interesów między Depozytariuszem a Funduszem może wystąpić z uwagi na okoliczność, 

że Depozytariusz lub wchodzące w skład grupy kapitałowej Depozytariusza mogą  świadczyć  dodatkowe usłu-

gi  lub  oferować  inne  produkty  Funduszowi. 

 

5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wyko-

nywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu 

Nie dotyczy. 

 

6.Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy, któremu Depozytariusz powierzył wyko-

nywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu 

Nie dotyczy w związku z faktem, iż Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81j 

Ustawy czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów Funduszu. 

 

7.Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności De-

pozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy 

Nie dotyczy w związku z faktem, iż Depozytariusz nie powierzył wykonywania czynności Depozytariusza pod-

miotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy. 

 

8. Informacja, że powierzenie lub przekazanie czynności jest wymagane z uwagi na wymogi określone w 

prawie państwa trzeciego, okoliczności uzasadniające powierzenie lub przekazanie czynności oraz opis 

ryzyk wiążących się z takim powierzeniem lub przekazaniem czynności – w przypadku, o którym mowa 

w art. 81i ust. 3 Ustawy 

Nie dotyczy. 

 

9. Zakres i zasady odpowiedzialności Depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w art. 81i oraz 

art. 81j ustawy, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 

określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariusza 

Funduszu 

Zgodnie z art. 75 Ustawy, Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy. Depozytariusz odpowiada wobec 
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Funduszu za utratę instrumentów finansowych będących papierami wartościowymi stanowiącymi aktywa Fun-

duszu i które zapisywane są na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza, a 

także za te aktywa Funduszu, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane na rachunku papie-

rów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza. Zgodnie z Ustawą określona powyżej odpo-

wiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona ani ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depo-

zytariusza Funduszu. W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w akapicie powyżej, 

Depozytariusz obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Funduszowi taki sam  instrument finansowy lub takie 

samo aktywo albo kwotę odpowiadająca wartości utraconego instrumentu finansowego  lub aktywa. Depozy-

tariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1 Ustawy, instrumentów finansowych stanowiących Aktywa 

Funduszu.  

W przypadku utraty przez Depozytariusza przechowywanych przez niego Aktywów, o których mowa w art. 

72b ust. 1 i 2 Ustawy, Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że utrata tych 

Aktywów nastąpiła w okolicznościach uzasadniających zwolnienie Depozytariusza z odpowiedzialności zgodnie 

z art. 19 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego dy-

rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy. Umowa  

o  wykonywanie  funkcji  depozytariusza dopuszcza  możliwość  zwolnienia  się  przez  Depozytariusza  od 

odpowiedzialności w takiej sytuacji.” 

 

10) W Rozdziale V pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Firma (nazwa), siedziba i adres Agenta Transferowego wraz z numerami telekomunikacyjnymi 

ProService Finteco Sp. z o.o  

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. 

Telefon: (+48 22) 58 81 900 

Fax. (+48 22) 58 81 950” 

 

11) W Rozdziale V skreśla się pkt 2.8. 

 

12) W Rozdziale V pkt 2.16 otrzymuje brzmienie: 

„2.16 ProService Finteco  Sp. z o.o. 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne 

ProService Finteco Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, 

tel. (+48 22) 58 81 900 

fax. (+48 22) 58 81 950 

Zakres świadczonych usług: 

• Przyjmowanie zleceń określonych w statutach Funduszy, 

• Informowanie klientów Subfunduszy o zasadach składania zleceń, 
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• Przyjmowanie innych oświadczeń woli w imieniu Funduszy \ Towarzystwa.  

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki 

uczestnictwa 

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela ProService Finteco Sp. z 

o.o w siedzibie przy ul. Konstruktorskiej 12a, 02-673 Warszawa.” 

 

13) W Rozdziale V pkt 2.21 otrzymuje brzmienie: 

„2.21 NETFUND.PL Sp. z o.o.  

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

NETFUND.PL Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, 

tel. +48 (71) 707 04 32 

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 

Regulaminie korzystania z usług systemu transakcyjnego NETFUND. 

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki 

uczestnictwa 

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela NETFUND.PL Sp. z o.o. w 

siedzibie przy ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.” 

 

14) W Rozdziale V dodaje się pkt 2.31 i 2.32 w następującym brzmieniu: 

„2.31 Trójmiejska Kancelaria Finansowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

Trójmiejska Kancelaria Finansowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

z siedzibą w Gdyni, ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4, 81-383 Gdynia, 

tel.  +48 58 526 49 72  

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,  
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• 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 Trójmiejska Kancelaria 

Finansowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w siedzibie przy w Gdyni, ul. I Armii 

Wojska Polskiego 10/B4, 81-383 Gdynia. 

 

2.32. Q Value spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

Q Value spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 19, 00-058 Warszawa, 

tel.  +48 22 598 77 00 

 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 Q Value spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 19, 00-058 Warszawa.” 

 

15) W Rozdziale V dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu: 

„3a. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie ryzykiem Funduszu 

Nie dotyczy.” 

 

16) W Rozdziale V pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu 

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa.” 
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17) W Rozdziale V dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu: 

„7. Dane o podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo, którym powierzono czynności 

wyceny Aktywów Fundusz 

Nie dotyczy.” 

 

18) W Rozdziale VI pkt 7 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) u Dystrybutorów: 

a. w formie pisemnej - osobiście lub przez pełnomocnika; 

b. Przesyłką pocztową; 

c. ustnie za pośrednictwem telefonu; 

d. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Dane kontaktowe Dystrybutorów znajdują się na stronie www.noblefunds.pl lub na stronach internetowych 

odpowiednich Dystrybutorów. 

Informacje dotyczące trybu rozpatrywania Reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów 

udzielania odpowiedzi na Reklamacje przez Dystrybutorów są określane i udostępniane przez Dystrybuto-

rów.” 

 

19) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„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 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., w dniu 24 grudnia 2014 r., w dniu 

19 lutego 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 12 października 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., w dniu 28 paździer-

nika 2016 r., w dniu 22 listopada 2016 r., w dniu 2 grudnia 2016 r., w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 13 lipca 

2017 r. oraz w dniu 4 stycznia 2018 r.”  

 

20) W Rozdziale VI skreśla się pkt 14.  

 

21) W związku ze zmianą statutu Funduszu która wchodzi w życie 4 stycznia 2018 r., aktualizacji 

ulega załącznik do Prospektu Funduszu – statut Funduszu.  
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Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


