Ogłoszenie z dnia 30.04.2009
o zmianie Statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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 ogłasza następujące zmiany statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1. W części II Statutu w Rozdziale V art. 1 (Nazwa Subfunduszu) otrzymuje brzmienie:
„Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus.”;
2. W Części II Statutu, w Rozdziale V w art. 2 (Cel inwestycyjny Subfunduszu) ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2.
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 PienięŜnego z zastrzeŜeniem, Ŝe udział akcji, praw do
akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych, kwitów depozytowych i obligacji zamiennych nie
moŜe przekroczyć 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz moŜe inwestować Aktywa
Subfunduszu takŜe w inne przewidziane w Statucie kategorie lokat, przy zachowaniu przewidzianych
w Statucie limitów.”;
3. W Części II Statutu, w Rozdziale V art. 5 (Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu oraz
inne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu) otrzymuje brzmienie:
„1.

Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty

subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje nie moŜe przekroczyć 50% wartości
Aktywów Subfunduszu.
2.
W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat, o których
mowa w ust. 1, 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 uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mogą od 0% do 10% wartości Aktywów
Subfunduszu.”;

Wskazane powyŜej zmiany wchodzą w Ŝycie w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego
ogłoszenia.
Towarzystwo informuje iŜ powyŜsze zmiany Statutu Noble Funds FIO są częścią zmian
związanych z procesem zmiany polityki inwestycyjnej i nazwy Subfunduszu Noble Fund Luxury
w Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus. Szczegółowe informacje na temat projektu
przekształcenia polityki inwestycyjnej Subfunduszu zostaną umieszczone na stronie
internetowej Towarzystwa w zakładce Komunikaty, a takŜe przesłane do Uczestników
posiadających jednostki uczestnictwa Subfunduszu.
Pozostałe zmiany związane ze wskazanym powyŜej przekształceniem zostaną ogłoszone po
uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu.

