Ogłoszenie z dnia 20 stycznia 2010 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:

I. Zmiany Statutu Funduszu, które wchodzą w Ŝycie z dniem ogłoszenia:

1) art. 6 ust. 4 w Rozdziałach I, II, III oraz V Części II statutu Funduszu: otrzymuje
brzmienie:
„4. Aktywa Subfunduszu obciąŜają następujące koszty: Wynagrodzenie Towarzystwa, koszty z tytułu
usług maklerskich, opłaty i prowizje ponoszone na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych
związane z inwestycjami Funduszu, w szczególności opłaty transakcyjne, rozliczeniowe oraz opłaty
związane z przechowywaniem składników lokat, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków
pienięŜnych i obsługą rachunków bankowych, koszty obsługi odsetek od kredytów i poŜyczek, podatki
i inne obciąŜenia nałoŜone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu,
a takŜe koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w ust. 10 i 11 poniŜej.”;

2) art. 6 ust. 4 w Rozdziałach IV, VI oraz VII Części II statutu Funduszu: otrzymuje
brzmienie:
„4.

Aktywa Subfunduszu obciąŜają następujące koszty: Wynagrodzenie Towarzystwa, Wynagrodzenie

Zmienne Towarzystwa, koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty i prowizje ponoszone na rzecz instytucji
depozytowych oraz rozliczeniowych związane z inwestycjami Funduszu, w szczególności opłaty
transakcyjne, rozliczeniowe oraz opłaty związane z przechowywaniem składników lokat, prowizje
bankowe związane z przekazywaniem środków pienięŜnych i obsługą rachunków bankowych, koszty
obsługi odsetek od kredytów i poŜyczek, podatki i inne obciąŜenia nałoŜone przez właściwe organy
państwowe w związku z działalnością Subfunduszu, a takŜe koszty likwidacji Subfunduszu, o których
mowa w ust. 11 i 12 poniŜej.”;

3) art. 6 ust. 7 w Rozdziałach I, II, III oraz IV Części II stoutu Funduszu otrzymuje
brzmienie:
„7.Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w kaŜdym Dniu Wyceny i za kaŜdy dzień
roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu
ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest w
terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej zgodnie z
ust. 6 na ostatni dzień danego miesiąca.”;
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4) art. 6 ust. 7 w Rozdziałach V, VI oraz VII Części II stoutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
„7.Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w kaŜdym Dniu Wyceny i za kaŜdy dzień
roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu
ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny, z zastrzeŜeniem, Ŝe w pierwszym Dniu Wyceny
wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest od wartości przydziału dokonanego zgodnie z art. 8 ust. 7
części I Statutu. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest w terminie 7 dni od zakończenia danego
miesiąca w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej zgodnie z ust. 6 na ostatni dzień danego
miesiąca.”;

5) art. 6 ust. 8 pkt 5 w Rozdziale IV Części II statutu Funduszu otrzymuje brzmienie
otrzymuje brzmienie:
„5) Fundusz wypłaca Towarzystwu Wynagrodzenie Zmienne w wysokości zagregowanej rezerwy
utworzonej na pierwszy Dzień Wyceny kwartału następującego po kwartale, za który naliczane jest
Wynagrodzenie Zmienne, a takŜe w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej na ostatni Dzień
Wyceny poprzedzający dzień, w którym Subfundusz zostanie postawiony w stan likwidacji.
Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie 7 dni odpowiednio od zakończenia danego kwartału
kalendarzowego, lub od postawienia Subfunduszu w stan likwidacji.”;

6) art. 6 ust. 8 pkt 4 w Rozdziałach VI i VII Części II statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
„4) Fundusz wypłaca Towarzystwu Wynagrodzenie Zmienne w wysokości zagregowanej rezerwy
utworzonej według stanu na pierwszy Dzień Wyceny roku kalendarzowego następującego po roku
kalendarzowym, za który naliczane jest Wynagrodzenie Zmienne, a takŜe w wysokości zagregowanej
rezerwy utworzonej na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym Subfundusz zostanie
postawiony w stan likwidacji. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest w terminie 7 dni odpowiednio od
zakończenia danego roku kalendarzowego, lub od postawienia Subfunduszu w stan likwidacji.”;

7) art. 6 ust. 10 i ust. 11 w Rozdziałach I, II, III i V Części II statutu Funduszu otrzymuje
brzmienie:
„10.

W okresie likwidacji Subfunduszu, jeŜeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją

Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciąŜają koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu
oraz koszty wymienione w ust. 4 z wyłączeniem Wynagrodzenia Towarzystwa. Wynagrodzenie
likwidatora Subfunduszu, którym jest Towarzystwo jest równe Wynagrodzeniu Towarzystwa wskazanemu
w ust. 5 i naliczane jest w ten sam sposób jak Wynagrodzenie Towarzystwa. Likwidator ze swojego
wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 4.
Towarzystwo moŜe postanowić o pokryciu z własnych środków kosztów Subfunduszu wymienionych
w ust. 4.
11.

W okresie likwidacji Subfunduszu, w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu

obciąŜają koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu oraz koszty wymienione w ust. 4 z wyłączeniem
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23,
REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości).
Tel. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl

Wynagrodzenia Towarzystwa.

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie moŜe przekroczyć kwoty

stanowiącej iloczyn ilości Subfunduszy oraz kwoty 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. Koszty
wynagrodzenia likwidatora obciąŜają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty wymienione
w ust. 4 obciąŜają Aktywa Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami ust. 8, z zastrzeŜeniem, Ŝe
partycypację kosztów Subfunduszu oblicza się na podstawie Wartości Aktywów Netto na dzień
rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty
likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 4. Koszty likwidacji przewyŜszające kwotę
wynagrodzenia likwidatora pokrywane będą przez Towarzystwo. Towarzystwo moŜe postanowić
o pokryciu części lub całości wynagrodzenia likwidatora oraz części lub całości kosztów wymienionych
w ust. 4.”;

6) art. 6 ust. 11 i ust. 12 w Rozdziałach IV, VI i VII Części II statutu Funduszu otrzymuje
następujące brzmienie:
„11.

W okresie likwidacji Subfunduszu, jeŜeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją

Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciąŜają koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu
oraz koszty wymienione w ust. 4 z wyłączeniem Wynagrodzenia Towarzystwa oraz Wynagrodzenia
Zmiennego.

Wynagrodzenie

likwidatora

Subfunduszu,

którym

jest

Towarzystwo

jest

równe

Wynagrodzeniu Towarzystwa wskazanemu w ust. 5 i naliczane jest w ten sam sposób jak Wynagrodzenie
Towarzystwa. Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem
kosztów wymienionych w ust. 4. Towarzystwo moŜe postanowić o pokryciu z własnych środków kosztów
Subfunduszu wymienionych w ust. 4.
12.

W okresie likwidacji Subfunduszu, w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu

obciąŜają koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu oraz koszty wymienione w ust. 4 z wyłączeniem
Wynagrodzenia Towarzystwa oraz Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie
moŜe przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn ilości Subfunduszy oraz kwoty 30 000,00 (słownie:
trzydzieści tysięcy) złotych. Koszty wynagrodzenia likwidatora obciąŜają Aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień
rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty wymienione w ust. 4 obciąŜają Aktywa Subfunduszu, zgodnie
z postanowieniami ust. 9, z zastrzeŜeniem, Ŝe partycypację kosztów Subfunduszu oblicza się na
podstawie Wartości Aktywów Netto na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Likwidator ze swojego
wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 4. Koszty
likwidacji przewyŜszające kwotę wynagrodzenia likwidatora pokrywane będą przez Towarzystwo.
Towarzystwo moŜe postanowić o pokryciu części lub całości wynagrodzenia likwidatora oraz części lub
całości kosztów wymienionych w ust. 4.”;

7) art. 6 ust. 5 w Rozdziale V II Części statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
„5.Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie
naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niŜ kwota stanowiąca w skali roku
równowartość 3,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;
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II. Zmiany statutu Funduszu, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia:

1) art. 2 ust. 2 w Rozdziale V (Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus) Części II statutu
Funduszu) otrzymuje następujące 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. Fundusz moŜe inwestować Aktywa Subfunduszu
takŜe w inne przewidziane w Statucie kategorie lokat, przy zachowaniu przewidzianych w Statucie
limitów.”;
2) art. 5 ust. 1 w Rozdziale V (Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus) statutu Funduszu
otrzymuje brzmienie:
„1. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzaleŜniona od decyzji Towarzystwa
popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych,
z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w
Ustawie, a takŜe następujących zasad inwestowania Aktywów Subfunduszu w polskie i zagraniczne
papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku PienięŜnego:
1) wartość inwestycji w dłuŜne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku PienięŜnego będzie
wynosić od 40% do 100 % wartości Aktywów Subfunduszu;
2) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a takŜe w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego
inwestowania nie moŜe przekroczyć 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
3) inwestycje w inne przewidziane Statutem kategorie lokat będą dokonywane z uwzględnieniem
potrzeb zarządzania bieŜącą płynnością Subfunduszu i nie będą przekraczać 10 % wartości
Aktywów Subfunduszu.”;

Na zmiany wykazane w części I niniejszego ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego wydała
zezwolenie, zezwalając jednocześnie na skrócenie terminu wejścia w Ŝycie tak, aby weszły one w
Ŝycie z dniem ogłoszenia.
Pozostałe zmiany wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem
19 kwietnia 2010 r.
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