Ogłoszenie z dnia 4 września 2009 r.
o zmianach 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 informuje o dokonaniu następujących zmian statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego:

W Części I Statutu Funduszu:
1) art. 9 ust. 4 pkt 2 otrzymuje 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,”;
2) art. 9 ust.4 pkt 4 otrzymuje 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
takich lokat Aktywów Subfunduszu;”;
3) art. 9 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„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),”;
4) art. 9 ust. 13 pkt 3 otrzymuje 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,”;
5) art. 9 ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. JeŜeli Część II Statutu odnosząca się do danego Subfunduszu tak stanowi Fundusz dokonując lokat
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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.”.

W części II Statutu w Rozdziale I (Noble Fund Skarbowy) Rozdziale II (Noble Fund
Mieszany), Rozdziale III (Noble Fund Akcji), Rozdziale IV (Noble Fund Akcji Małych i
Średnich Spółek), Rozdziale V (Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus), Rozdziale VI (Noble
Fund Timingowy), Rozdziale VII (Noble Fund Global Return):

1) art. 3 ust. 4 otrzymuje 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.”;
2) art. 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zgodnie z art. 9 ust. 13 pkt 4) Części I Statutu Fundusz określa, Ŝe moŜe lokować do 10% wartości
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku PienięŜnego wyemitowane przez
jeden podmiot naleŜący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest
sporządzane skonsolidowane sprawozdanie kapitałowe, jeŜeli łączna wartość lokat Aktywów Subfunduszu
w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości
Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŜ 10%, wyemitowane przez podmioty naleŜące do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne podmioty, nie moŜe przekroczyć 40%
wartości Aktywów Subfunduszu.”;
3) art. 3 ust. 8 otrzymuje 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.”.

Zmiany zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu

wchodzą w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Na dokonanie powyŜszych zmian oraz na skrócenie terminu ich wejścia w Ŝycie Komisja
Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie decyzją z dnia 20 sierpnia 2009 r.
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