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Warszawa, dnia 7 sierpnia 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 „1 sierpnia 2019 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:  

„7 sierpnia 2019 r., Warszawa” 

 
2) W Rozdziale III pkt  3.2.1.1. Prospektu otrzymuje nowe, następujące 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 prze-

widywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne in-

strumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 w części II rozdziale II Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewi-

dzianych 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 będzie się zawierać w przedziale od 10% do 30% wartości Aktywów 

Subfunduszu, 

 2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będzie wynosić nie mniej 

niż 50% 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 obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu, przy czym jednostki uczestnic-twa i tytuły uczest-

nictwa stanowić mogą od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

 Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowa-

ne, 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,  
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3) W Rozdziale III pkt 3.2.3. Prospektu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, ocze-

kują stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptują średnie 

ryzyko inwestycyjne związane z maksymalnie 30 %-owym zaangażowaniem Subfunduszu w instrumenty o charak-

terze udziałowym (głównie w akcje spółek).” 

 

4) W Rozdziale III pkt 3.2.6.3. Prospektu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w subfundusz jest stopa zwrotu składająca się w 25% ze 

stopy zwrotu indeksu WIG, 25% ze stawki WIBOR 3M powiększonej o 2 punkty procentowe, 50% ze stopy zwrotu 

indeksu Treasury Bondspot Poland Index (TBSP). 

Do dnia 6 sierpnia 2019 r. włącznie wzorzec stanowiła stopa zwrotu składająca się w 50% ze stopy zwrotu indeksu 

WIG oraz w 50% ze stawki WIBID overnight (WIBID ON). 

Do dnia 30 lipca 2013 r. włącznie wzorzec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa stanowiła 

stopa zwrotu zbudowana w 50% ze stopy zwrotu indeksu WIG oraz w 50% ze średniej rentowności 52 tygodniowych 

bonów skarbowych.” 

 

5) 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 mar-

ca 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 sierp-

nia 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., w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 18 lipca 2019 r., w 

dniu 1 sierpnia 2019 r. oraz w dniu 7 sierpnia 2019 r.” 

 

6) W związku z wejściem w życie zmian statutu Funduszu, aktualizacji ulega załącznik do Prospektu Funduszu – 

statut Funduszu. 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


