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Warszawa, dnia 31 maja 2019 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 zmianach w Pro-

spekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „29 stycznia 2019 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:  

„31 maja 2019 r., Warszawa”; 
 

2) W Rozdziale III pkt 3.1.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery 
wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na 
wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz 
Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, 
z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziału I Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może 
inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 części II rozdziału I 
Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. 
Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 
1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w podstawowe rodzaje lokat, którymi są dłużne papiery wartościowe, co 
obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności 
pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może być niższa niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
2) pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu stanowić mogą nie więcej niż 30%, przy czym 
jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mogą od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Fundusz nie dokonuje lokat w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru oraz kwity depozytowe. 
Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, oprócz 
wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 
1) listy zastawne, 
2) depozyty bankowe, 
3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 
4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwe-
stowania mające siedzibę za granicą.” 
 

3) W Rozdziale III pkt. 3.1.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 
4) W Rozdziale III pkt 3.1.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

5) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w 
średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 
2018 wynosi: 1,03%.” 
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6) W Rozdziale III pkt 3.1.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta.  

 

7) W Rozdziale III pkt 3.1.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 

 

8) W Rozdziale III pkt 3.1.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o śred-

nich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w 

pkt 3.1.6.2. 

 
9) W Rozdziale III pkt 3.2.1.1. otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i 
Instrumenty Rynku Pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale II Statutu Funduszu zasad 
dywersyfikacji lokat, przy zastosowaniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapita-
łowych. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 w 
części II rozdziale II Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. 
Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 
1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depo-
zytowe i obligacje zamienne będzie się zawierać w przedziale od 20% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będzie wynosić nie więcej niż 80% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat określone w zdaniu powyżej, Fundusz 
inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu zgodnie z obowią-
zującym prawem i postanowieniami Statutu, przy czym jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mogą od 0% 
do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 
Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, oprócz 
wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 

• listy zastawne, 

• depozyty bankowe, 

• Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,” 

• jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą,” 

 

10) W Rozdziale III pkt. 3.2.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 

11) W Rozdziale III pkt 3.2.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

12) W Rozdziale III pkt 3.2.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w 
średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 
2018 wynosi: 4,09%.” 
 

13) W Rozdziale III pkt 3.2.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta.  
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14) W Rozdziale III pkt 3.2.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 

 

15) W Rozdziale III pkt 3.2.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o śred-

nich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w 

pkt 3.2.6.2. 

 

16) W Rozdziale III pkt 3.3.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, z uwzględnieniem przewidzianych w 
art. 5 części II rozdziale III Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfundu-
szu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części II rozdziale III Statutu Fun-
duszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. 

Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 
depozytowe i obligacje zamienne nie może być niższa niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 30% warto-
ści Aktywów Subfunduszu. 

W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat określone zdaniu poprzednim, Fundusz 
inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu zgodnie z ob-
owiązującym prawem i postanowieniami Statutu, przy czym jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mo-
gą od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, 
oprócz wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 

• listy zastawne, 

• depozyty bankowe, 

• Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

• jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego in-
westowania mające siedzibę za granicą,” 

 

17) W Rozdziale III pkt. 3.3.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 

18) W Rozdziale III pkt 3.3.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

19) W Rozdziale III pkt 3.3.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w 
średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 
2018 wynosi: 4,07%.” 
 

20) W Rozdziale III pkt 3.3.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta.  

 



 

Strona 4 z 9 
 

21) W Rozdziale III pkt 3.3.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 

 

22) W Rozdziale III pkt 3.3.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o śred-

nich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w 

pkt 3.3.6.2. 

 

23) W Rozdziale III pkt 3.4.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje małych i śred-
nich spółek, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale IV Statutu Funduszu  dywersyfikacji lokat. 
Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
art. 5 ust. 2 części II rozdziale IV Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. 

Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 
depozytowe i obligacje zamienne nie może być niższa niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 40% warto-
ści Aktywów Subfunduszu.  

W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat określone zdaniu poprzednim, Fundusz 
inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu zgodnie z ob-
owiązującym prawem i postanowieniami Statutu, przy czym jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mo-
gą od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, oprócz wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 

listy zastawne, 

depozyty bankowe, 

Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,  

jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwe-
stowania mające siedzibę za granicą,” 

 

24) W Rozdziale III pkt. 3.4.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 

25) W Rozdziale III pkt 3.4.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

26) W Rozdziale III pkt 3.4.5.2 otrzymuje brzmienie: 

 „Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu 
w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obroto-
wy 2018 wynosi: 4,09%.” 
 

27) W Rozdziale III pkt 3.4.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta.  

 

28) W Rozdziale III pkt 3.4.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 



 

Strona 5 z 9 
 

 

29) W Rozdziale III pkt 3.4.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o śred-

nich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w 

pkt 3.4.6.2. 

 
30) W Rozdziale III pkt 3.5.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez stosowanie polityki inwestycyjnej stabilnego wzrostu aktywów 
opartej na inwestowaniu Aktywów Subfunduszu w polskie i zagraniczne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku 
Pieniężnego. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne przewidziane w Statucie kategorie lokat, 
przy zachowaniu przewidzianych w Statucie limitów. 

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami 
dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfi-
kacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, a także następujących zasad inwestowania 
Aktywów Subfunduszu w polskie i zagraniczne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego: 

1) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będzie wynosić od 40% do 100 % 
wartości Aktywów Subfunduszu; 

2) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 
depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczest-
nictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania nie może przekroczyć 50% wartości Aktywów 
Subfunduszu; 

3) inwestycje w inne przewidziane Statutem kategorie lokat będą dokonywane z uwzględnieniem potrzeb zarządzania 
bieżącą płynnością Subfunduszu i nie będą przekraczać 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. 

Inwestycje Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mogą od 0% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, 
oprócz wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 

• listy zastawne, 

• depozyty bankowe, 

• Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

• jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspól-
nego inwestowania mające siedzibę za granicą.” 

 
31) W Rozdziale III pkt. 3.5.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 

32) W Rozdziale III pkt 3.5.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

33) W Rozdziale III pkt 3.5.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w 
średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 
2018 wynosi: 3,58%.” 
 

34) W Rozdziale III pkt 3.5.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta.  
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35) W Rozdziale III pkt 3.5.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 

 

36) W Rozdziale III pkt 3.5.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o śred-

nich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w 

pkt 3.5.6.2. 

 

37) W Rozdziale III pkt 3.6.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  

Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu, jako subfunduszu elastycznego inwestowania, poprzez inwestowanie 
Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynków akcyj-
nych i dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale VI Statutu Fun-
duszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe 
określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części II rozdziale VI Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych 
limitów. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością 
składników lokat posiadanych w portfelu. 

Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 
depozytowe i obligacje zamienne waha się od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego waha się od 0% do 100% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat określone zdaniu poprzednim, Fundusz 
inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu zgodnie z ob-
owiązującym prawem i postanowieniami Statutu, przy czym jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mo-
gą od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, 
oprócz wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 

• listy zastawne, 

• depozyty bankowe, 

• Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

• jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspól-
nego inwestowania mające siedzibę za granicą,” 

 
38) W Rozdziale III pkt. 3.6.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 

39) W Rozdziale III pkt 3.6.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

40) W Rozdziale III pkt 3.6.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w 
średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 
2018 wynosi: 4,14%.” 
 

41) W Rozdziale III pkt 3.6.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta. 
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42) W Rozdziale III pkt 3.6.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 

 

43) W Rozdziale III pkt 3.7.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  

Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu, jako subfunduszu elastycznego inwestowania, poprzez inwestowanie 
Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynków akcyj-
nych i dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale VII Statutu Fun-
duszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe  
określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części II rozdziale VII Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych 
limitów. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością 
składników lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, 
jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.  

Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 
depozytowe i obligacje zamienne waha się od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego waha się od 0% do 100% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat określone w zdaniu poprzednim, Fun-
dusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 9 ust. 3 Części I Statutu zgodnie z 
obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu. 

Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, 
oprócz wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 

• listy zastawne, 

• depozyty bankowe, 

• Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 

• jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspól-
nego inwestowania mające siedzibę za granicą,” 

 
44) W Rozdziale III pkt. 3.7.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 
45) W Rozdziale III pkt 3.7.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

46) W Rozdziale III pkt 3.7.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w 
średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 
2018 wynosi: 4,16%.” 
 

47) W Rozdziale III pkt 3.7.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta. 

 

48) W Rozdziale III pkt 3.7.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 
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49) W Rozdziale III pkt 3.8.1.1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie 
gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w dłużne papie-
ry wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wy-
łącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery 
wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz 
Narodowy Bank Polski, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale VIII Statutu Funduszu zasad dywer-
syfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 
ust. 1 pkt 3 części II rozdziale VIII Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów 

 Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w podstawowe rodzaje lokat, którymi są dłużne papiery wartościowe, co 
obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelno-
ści pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może być niższa niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu,   

2) dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowić będą nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 

3) pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 3 ust. 1 części II rozdziału VIII Statutu Funduszu stanowić mogą nie 
więcej niż 30%, przy czym jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mogą od 0% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu nie dokonuje lokat w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, 
prawa poboru oraz kwity depozytowe. 

Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane, 
oprócz wskazanych powyżej, także w następujące kategorie lokat: 

1) depozyty bankowe,  

2) umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą.” 

 
50) W Rozdziale III pkt. 3.8.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki 

Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. 

 

51) W Rozdziale III pkt 3.8.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

52) W Rozdziale III pkt 3.8.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w 
średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 
2018 wynosi: 1,66%.” 
 

53) W Rozdziale III pkt 3.8.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta.  

 

54) W Rozdziale III pkt 3.8.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej 

stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 

 

55) W Rozdziale III pkt 3.8.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o śred-

nich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w 

pkt 3.8.6.2. 
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56) W Rozdziale V pkt 2 dokonano aktualizacji danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywa-

niu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. 

 

57) 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 października 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., dniu 4 stycznia 2018 r., w 
dniu 4 kwietnia 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 13 lipca 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r.,  w dniu 2 stycznia 2019 
r., w dniu 18 stycznia 2019 r, w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz w dniu 31 maja 2019 r.” 
 

58) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian. 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


