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Ogłoszenie z dnia 31 maja 2011 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 („Fundusz”), niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian 

statutu Funduszu: 

 

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

  

1) w artykule 19 (Opłaty Manipulacyjne), Części I Statutu, ust. 7 pkt 2) otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„2) w przypadku nabywania, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, przez 

jednego nabywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo za kwotę przekraczającą 100 000 zł lub złożenia pisemnej 

deklaracji łącznego nabycia jednostek za taką kwotę w określonym przez Uczestnika w 

deklaracji czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika,”; 

 

2) w artykule 19 (Opłaty Manipulacyjne), Części I Statutu, ust. 7 pkt 6) otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„6) na wniosek Dystrybutora,”; 

 

3) w artykule 19 (Opłaty Manipulacyjne), Części I Statutu, ust. 8 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„8. Przez łączne nabycie jednostek uczestnictwa, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) rozumie się 

kolejne następujące po sobie nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo w terminie wskazanym w deklaracji złożonej przez 

Uczestnika i zaakceptowanej przez Towarzystwo. W przypadku złożenia takiej deklaracji 

przez Uczestnika Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora 

niezwłocznie informuje o akceptacji deklaracji i przyznanej zniżce albo zwolnieniu z opłat lub 

o braku akceptacji deklaracji.”; 

 

4) w artykule 24 (Blokada Subrejestru. Szczególne rodzaje blokady Subrejestru), 

Części I Statutu, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„1. Uczestnik może złożyć dyspozycję ustanowienia blokady całości lub części posiadanych 

przez niego Jednostek Uczestnictwa. Blokadą zostaną również objęte Jednostki Uczestnictwa 

nabywane w przyszłości.”; 

 

5) w artykule 24 (Blokada Subrejestru. Szczególne rodzaje blokady Subrejestru), 

Części I Statutu, zdanie pierwsze ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Uczestnik może złożyć dyspozycję ustanowienia blokady, która przed upływem okresu, na 

jaki została ustanowiona może być odwołana wyłącznie przez wyznaczoną przez Uczestnika 

osobę.”; 

 

6) w artykule 24 (Blokada Subrejestru. Szczególne rodzaje blokady Subrejestru), 

Części I Statutu, ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „5. Fundusz wpisuje wzmiankę o ustanowionym zastawie na wniosek Uczestnika lub 

zastawnika, po przedstawieniu umowy zastawu. Wpisanie wzmianki o ustanowionym 

zastawie powoduje zablokowanie możliwości złożenia zlecenia odkupienia. Zlecenia 

konwersji i zamiany realizowane są pod warunkiem że będą złożone przez Uczestnika i że 

zastawnik wyrazi pisemną zgodę na ich realizację . Wpisanie zastawu nastąpi nie później niż 

w terminie 7 dni, od złożenia takiego wniosku u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest 

następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Łącznie z 

ustanowieniem zastawu Uczestnik może udzielić zastawnikowi pełnomocnictwa, które może 

być odwołane jedynie za zgodą zastawnika, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa objętych zastawem na rachunek 

bankowy pełnomocnika.”; 

  

II. Zmiany statutu Funduszu, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia: 

 

1) w Części II Statutu, w Rozdziale 1, w artykule 4 (Kryteria doboru lokat 

Subfunduszu) w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) dla jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa: 

a) możliwość efektywnej  dywersyfikacji lokat Subfunduszu, 

b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, 

c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

Subfunduszu;”; 
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2) w Części II Statutu, odpowiednio w Rozdziałach od 2 do 7, w artykule 4 

(Kryteria doboru lokat Subfunduszu), w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) dla jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa: 

a) możliwość efektywnej  dywersyfikacji lokat Subfunduszu, 

b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, 

c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

Subfunduszu;”; 

 

3) w artykule 5, Rozdziału 5 (Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus) Części II 

Statutu, ust. 1 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) inwestycje w inne przewidziane Statutem kategorie lokat będą dokonywane z 

uwzględnieniem potrzeb zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu i nie będą przekraczać 

20 % wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

 

4) w artykule 5, Rozdziału 5 (Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus) Części II 

Statutu, ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Inwestycje Subfunduszu w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mogą 

od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu.” 

 

Zmiany zamieszczone w części I niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia, tj. z dniem 31 maja 2011 r. 

Zmiany zamieszczone w części II niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie w 

terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 31 sierpnia 2011 r. 


