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Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2009 r.  
o zmianach statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

 
 
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), 
działając na podstawie art. 33 ust. 2 statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym 
informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 
 
Wskazane poniŜej zmiany wchodzą w Ŝycie terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. 
 
1) W Części I Statutu, art. 4 (Definicje i skróty) pkt 9  otrzymuje następujące brzmienie: 

„9) Instrumentach Rynku PienięŜnego – rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa 

majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pienięŜne: 

a) o terminie realizacji praw nie dłuŜszym niŜ 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich 

nabycia lub 

b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieŜących warunków panujących na rynku pienięŜnym 

w okresach nie dłuŜszych niŜ 397 dni, lub 

c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku 

instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, 

- oraz co do których istnieje podaŜ i popyt umoŜliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na 

warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo 

majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pienięŜnego,”; 

2) W Części I Statutu, w art. 4 (Definicje i skróty) dodaje się nowy pkt 35 w brzmieniu: 

„35) Ustawie o obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),”, 

przy odpowiedniej zmianie numeracji następnych punktów; 

3) W Części I Statutu, art. 6 (Depozytariusz) ust. 5  otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.  Fundusz moŜe zawierać z Depozytariuszem umowy odnoszące się do kaŜdego z Subfunduszy, 

których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, jeŜeli zawarcie umowy jest w interesie 

Uczestników, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.”, a ust. 6 skreśla się; 

4) W Części I Statutu, art. 9 ust. 4 pkt 2  otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a takŜe na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie 

Członkowskim,”; 

5) W Części I Statutu, art. 9 ust. 4 pkt 4  otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeŜeli 

warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złoŜenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o 

którym mowa w pkt 2) lub 3), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie 

dłuŜszym niŜ rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub 

instrumentów, jeŜeli Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu przewiduje dokonywanie 
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takich lokat Aktywów Subfunduszu;”; 

6) W Części I Statutu, art. 9 ust. 6 pkt 1  otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŜnego, posiadanych 

przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŜnego, które Subfundusz 

zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z 

tymi instrumentami finansowymi,”; 

7) W Części I Statutu, art. 9 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Fundusz moŜe zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, Ŝe: 

1)  zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym danego Subfunduszu, określonym w 

odpowiednim rozdziale części II Statutu, 

2) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim, a takŜe na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub innym Państwie Członkowskim albo na rynkach zorganizowanych , o których mowa w ust. 4 

pkt 3),  

3) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 4 

niniejszej części Statutu, lub przez rozliczenie pienięŜne, 

4) bazę Instrumentów Pochodnych, z zastrzeŜeniem ust. 9 pkt 4 poniŜej stanowią instrumenty finansowe, 

o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 3, 4 i 6 niniejszej części Statutu, 

5)  utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w 

szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku PienięŜnego i inne prawa majątkowe – w 

przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów 

Rynku PienięŜnego lub innych praw majątkowych albo środki pienięŜne lub płynne papiery wartościowe – 

w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pienięŜne.”; 

8) W Części I Statutu, w art. 9 ust. 9 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje si ę pkt 5  w 

następującym brzmieniu: 

„5) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 4 

niniejszej części Statutu, lub przez rozliczenie pienięŜne.”; 

9) W Części I Statutu, art. 9 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Fundusz moŜe udzielać innym podmiotom poŜyczek, których przedmiotem są zdematerializowane 

papiery wartościowe przy udziale firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, o których mowa w 

Ustawie o obrocie oraz w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń na podstawie Ustawy o 

obrocie, a takŜe pod warunkiem, Ŝe: 

1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pienięŜnych lub papierach wartościowych lub 

prawach majątkowych, które zgodnie ze Statutem mogą być przedmiotem lokat Aktywów Subfunduszu; 

2) wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez Subfundusz dla wyceny 

Aktywów Subfunduszu, będzie co najmniej równa wartości poŜyczonych papierów wartościowych w 

kaŜdym Dniu Wyceny Aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu poŜyczonych papierów wartościowych; 

3) poŜyczka zostanie udzielona na okres nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy. 
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4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach Subfunduszu będzie 

ewidencjonowane na rachunkach Subfunduszu, a zabezpieczenie niemogące być przedmiotem zapisu na 

rachunkach Subunduszu będzie udokumentowane przez złoŜenie u Depozytariusza prowadzącego rejestr 

Aktywów Subfunduszu odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia; w 

przypadku poŜyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń zabezpieczenie 

będzie ewidencjonowane na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie podmiotu 

zabezpieczającego płynność rozliczeń i gwarantującego rozliczenia transakcji.”; 

10) W Części I Statutu, art. 9 ust. 13 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3)  moŜe lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 

Instrumenty Rynku PienięŜnego wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy kapitałowej w 

rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe z tym, Ŝe Fundusz nie moŜe lokować więcej niŜ 5% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego wyemitowane przez jeden 

podmiot naleŜący do grupy kapitałowej,”; 

11) W Części I Statutu, art. 9 ust. 13 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5)  moŜe lokować do 25% wartości swoich Aktywów w: 

a)  listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny  

b) dłuŜne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów 

wartościowych, pod warunkiem, Ŝe kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są 

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie 

wszystkich świadczeń pienięŜnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku 

niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pienięŜnych 

wynikających z tych papierów wartościowych, 

z tym Ŝe suma powyŜszych lokat nie moŜe przekraczać 80 % wartości Aktywów Subfunduszu, oraz Ŝe 

łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego wyemitowane przez ten 

sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z 

transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym 

samym bankiem nie moŜe przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

12) W Części I Statutu, art. 9 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie: 

„15. Łączna wartość lokat, o których mowa w ust. 4 pkt 7), nie moŜe przekroczyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.”;  

13) W Części I Statutu, art. 9 ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie: 

„18. JeŜeli Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu tak stanowi Fundusz dokonując 

lokat Aktywów Subfunduszu, moŜe nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 17, z tym, Ŝe 

Fundusz obowiązany jest wtedy dokonywać lokaty Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe oraz 

Instrumenty Rynku PienięŜnego, co najmniej sześciu róŜnych emisji. Wartość lokaty w papiery Ŝadnej z 

tych emisji nie moŜe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

14) W Części I Statutu, art. 9 ust. 20 otrzymuje brzmienie: 

„20. Fundusz nie moŜe lokować więcej niŜ 20% wartości Aktywów Subfunduszu w: 
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1) jednostki uczestnictwa jednego  funduszu inwestycyjnego otwartego, 

2) tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o których mowa w ust. 10,  

3) jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu, jeŜeli fundusz inwestycyjny 

otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi 

subfunduszami lub instytucją składającą się z subfunduszy i kaŜdy z subfunduszy stosuje inną politykę 

inwestycyjną, 

przy czym  łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niŜ 

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

nie moŜe przewyŜszać 30 % wartości aktywów Subfunduszu.”; 

15) W Części I Statutu, art. 9 ust. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 

Instrumentów Rynku PienięŜnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych, za wyjątkiem sytuacji, 

kiedy instrumentem bazowym Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu 

Pochodnego są indeksy.”; 

16) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale I (Noble Fun d Skarbowy), art. 3 ust. 4 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe moŜe lokować Aktywa 

Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złoŜenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim lub na rynku zorganizowanym wskazanym w art. 9 ust. 4 pkt 3) Części I Statutu , oraz gdy 

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od dnia, w którym po raz 

pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”; 

17) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale I (Noble Fun d Skarbowy), art. 3 ust. 8 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„8.  Zgodnie z art. 9 ust. 18 i 19 Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe ograniczeń, o których mowa w art. 

9 ust. 17 Części I Statutu nie stosuje się do papierów wartościowych, których emitentem, gwarantem lub 

poręczycielem jest wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z tym, Ŝe Fundusz obowiązany 

jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego, co najmniej sześciu róŜnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego Ŝadnej z tych emisji nie moŜe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

18) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale II (Noble Fu nd Mieszany), art. 3 ust. 4 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe moŜe lokować Aktywa 

Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złoŜenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim lub na rynku zorganizowanym wskazanym w art. 9 ust. 4 pkt 3) Części I Statutu , oraz gdy 

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od dnia, w którym po raz 
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pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”; 

19) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale II (Noble Fu nd Mieszany), art. 3 ust. 8 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„8.  Zgodnie z art. 9 ust. 18 i 19 Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe ograniczeń, o których mowa w art. 

9 ust. 17 Części I Statutu nie stosuje się do papierów wartościowych, których emitentem, gwarantem lub 

poręczycielem jest wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z tym, Ŝe Fundusz obowiązany 

jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego, co najmniej sześciu róŜnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego Ŝadnej z tych emisji nie moŜe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

20) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale III (Noble F und Akcji), art. 3 ust. 4 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe moŜe lokować Aktywa 

Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złoŜenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim lub na rynku zorganizowanym wskazanym w art. 9 ust. 4 pkt 3) Części I Statutu, oraz gdy 

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od dnia, w którym po raz 

pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”; 

21) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale III (Noble F und Akcji), art. 3 ust. 8 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„8.  Zgodnie z art. 9 ust. 18 i 19 Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe ograniczeń, o których mowa w art. 

9 ust. 17 Części I Statutu nie stosuje się do papierów wartościowych, których emitentem, gwarantem lub 

poręczycielem jest wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z tym, Ŝe Fundusz obowiązany 

jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego, co najmniej sześciu róŜnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego Ŝadnej z tych emisji nie moŜe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

22) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale IV (Noble Fu nd Akcji Małych i Średnich Spółek), 

art. 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe moŜe lokować Aktywa 

Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złoŜenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim lub na rynku zorganizowanym wskazanym w art. 9 ust. 4 pkt 3) Części I Statutu, oraz gdy 

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od dnia, w którym po raz 

pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”; 

23) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale IV (Noble Fu nd Akcji Małych i Średnich Spółek), 

art. 3 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8.  Zgodnie z art. 9 ust. 18 i 19 Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe ograniczeń, o których mowa w art. 

9 ust. 17 Części I Statutu nie stosuje się do papierów wartościowych, których emitentem, gwarantem lub 

poręczycielem jest wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z tym, Ŝe Fundusz obowiązany 
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jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego, co najmniej sześciu róŜnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego Ŝadnej z tych emisji nie moŜe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

24) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale V (Noble Fun d Luxury), art. 3 ust. 4 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe moŜe lokować Aktywa 

Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złoŜenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim lub na rynku zorganizowanym wskazanym w art. 9 ust. 4 pkt 3) Części I Statutu, oraz gdy 

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od dnia, w którym po raz 

pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”; 

25) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale V (Noble Fun d Luxury), art. 3 ust. 8 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„8. Zgodnie z art. 9 ust. 18 i 19 Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe ograniczeń, o których mowa w art. 

9 ust. 17 Części I Statutu nie stosuje się do papierów wartościowych, których emitentem, gwarantem lub 

poręczycielem jest wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, z tym, Ŝe Fundusz obowiązany 

jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego, co najmniej sześciu róŜnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku 

PienięŜnego Ŝadnej z tych emisji nie moŜe przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

26) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale VI (Noble Fu nd Timingowy), art. 3 ust. 4 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„4. Zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe moŜe lokować Aktywa 

Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeŜeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złoŜenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim lub na rynku zorganizowanym wskazanym w art. 9 ust. 4 pkt 3) Części I Statutu, oraz gdy 

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuŜszym niŜ rok od dnia, w którym po raz 

pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”; 

27) W Części II Statutu (Subfundusze), Rozdziale VI (Noble Fu nd Timingowy), art. 3 ust. 8 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„8.  Zgodnie z art. 9 ust. 18 i 19 Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe ograniczeń, o których mowa w art. 

9 ust. 17 Części I Statutu nie stosuje się do papierów wartościowych, których emitentem, gwarantem lub 

poręczycielem jest wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub 

państwo naleŜące do OECD, z tym, Ŝe Fundusz obowiązany jest wtedy dokonywać lokat Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego, co najmniej sześciu róŜnych 

emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku PienięŜnego Ŝadnej z tych emisji nie moŜe 

przekroczyć 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

28) W Części II Statutu (Subfundusze), odpowiednio w Rozdzial e I (Noble Fund Skarbowy), 

Rozdziale II (Noble Fund Mieszany), Rozdziale III ( Noble Fund Akcji), Rozdziale IV (Noble Fund 
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Akcji Małych i Średnich Spółek), Rozdziale V (Noble Fund Luxury), R ozdziale VI (Noble Fund 

Timingowy), w art. 3 ust. 6  znak „§” zastępuje się skrótem „art.”. 

 
Towarzystwo informuje, iŜ powyŜsze zmiany statutu Noble Funds FIO związane są z obowiązkiem 
dostosowania statutowego opisu zasad polityki inwestycyjnej Funduszu do obowiązującego od dnia 
13 stycznia 2009 r. brzmienia ustawy o funduszach inwestycyjnych. 
Zmiany zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia, to jest dnia 28 maja 2009 r., za wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt 2 niniejszego 
ogłoszenia, które wchodzą w Ŝycie z dniem ogłoszenia a więc z dniem 28 lutego 2009 r. 


