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Informacja o zawieszeniu zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu 
Timingowego Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

z dnia 2 lutego 2009 r. 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
Zarząd Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Towarzystwo”) uprzejmie informuje, iŜ wartość aktywów netto Subfunduszu Noble Fund 
Timingowy („Subfundusz”) w zarządzanym przez Towarzystwo Noble Funds Funduszu 
Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) przekroczyła kwotę 200.000.000 (dwieście 
milionów) złotych.  
W związku z powyŜszym, działając na podstawie art. 7 ust. 1 Rozdziału VI Części II Statutu 
Funduszu, Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o zawieszeniu zbywania jednostek 
uczestnictwa Subfunduszu. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa dotyczy równieŜ 
zleceń zamiany jeŜeli w ich wyniku miałoby nastąpić nabycie jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu.  
 
Dniem zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu będzie dzień 
9 lutego 2009 r.  
Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszu oznacza, iŜ od dnia 
zawieszenia (włącznie z tym dniem) Fundusz nie będzie zbywał jednostek uczestnictwa w 
Subfunduszu równieŜ w odniesieniu do zleceń, które zostały lub zostaną złoŜone z 
wcześniejszą datą, ale do dnia zawieszenia zbywania jednostek Fundusz nie będzie 
dysponował środkami pienięŜnymi na pokrycie tych zleceń. 
Fundusz będzie zwracał środki pienięŜne otrzymane od dnia zawieszenia zbywania jednostek 
uczestnictwa (włączając ten dzień), do dnia wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa 
(wyłączając ten dzień) oraz środki pienięŜne przyjęte w tym czasie przez Dystrybutorów. 
Zwrot środków w powyŜszym trybie jest równoznaczny z anulowaniem zleceń 
nabycia.  
 
Informujemy takŜe, iŜ Fundusz moŜe wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w terminie 
7 dni po dniu wyceny, w którym wartość aktywów netto Subfunduszu zmniejszy się poniŜej 
160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) złotych lub w sytuacji, gdy nie będzie przeszkód 
(w szczególności wynikających z dostępności potencjalnie atrakcyjnych lokat Subfunduszu), 
dla dokonywania lokat Aktywów Subfunduszu zgodnie z polityką Subfunduszu. Zarząd 
Towarzystwa wyznaczy wtedy dzień wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa 
Subfudnuszu, a następnie niezwłocznie poinformuje o wznowieniu zbywania jednostek 
uczestnictwa poprzez analogiczne ogłoszenie na stronie internetowej oraz udostępni 
odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów.  
 
Z powaŜaniem, 
 
Mariusz Staniszewski      
Prezes Zarządu  
 
Sylwia Magott   
Członek Zarządu 

 


