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Ogłoszenie o zmianie statutu  

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

 

 

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 

33 ust. 2 statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje, o następują-

cych zmianach statutu Funduszu: 

 

1)W Części I w Rozdziale III w art. 6 ust. 1-2 statutu Funduszu otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu, w tym Aktywów Subfunduszy na podstawie 

umowy o wykonywanie funkcji Depozytariusza Funduszu jest mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

u. Senatorska 18.  

2. Umowa o wykonywanie funkcji Depozytariusza Funduszu określa szczegółowe obowiązki Depozytariusza 

oraz sposób ich wykonywania. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Usta-

wie.” 

 

2)W Części I w Rozdziale III w art. 6 po ust. 5 statutu Funduszu dodaje się nowe ust. 6-8 w następującym 

brzmieniu: 

„6. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obo-

wiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy. oraz w umowie o wykonywanie funkcji Depozytariu-

sza Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

72b ust. 1 Ustawy, stanowiących Aktywa Funduszu oraz Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 2 

Ustawy. 

7. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czyn-

ności na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1 Ustawy, instrumentów finansowych stanowiących 

Aktywa Funduszu. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że utrata instrumen-

tu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych. 

8. Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu utraty Aktywów, o których mowa w art. 72b 

ust. 1 i 2 Ustawy przechowywanych przez podmiotowi przechowujący, jeżeli spełnione zostaną warunki, o 

których mowa w art. 81l ust. 1 Ustawy.” 

 

3)W Części I w Rozdziale V w art. 9 ust. 4 pkt. 3 statutu Funduszu po lit. k) dodaje się nową lit. l) w na-

stępującym brzmieniu: 

„l) Wielkiej Brytanii na następujących rynkach: IPSX, ICE Futures Europe, London Stock Exchange, Euronext - 

Euronext London, NEX Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market.” 

4)W Części II w Rozdziale II art. 5 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: 

1) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, 

kwity depozytowe, obligacje zamienne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa 
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funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania, których aktywa ulokowane są głównie w 

akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji będzie się zawie-

rać w przedziale od 10% do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 

2) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będzie wynosić nie 

mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.” 

 

5)W Części II w Rozdziale III art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w 

akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będą-

ce przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące 

działalność operacyjną w  Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w 

inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozdziału, oferowane głównie przez podmio-

ty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej 

Polskiej.” 

6)W Części II w Rozdziale IV art. 2 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w 

akcje małych i średnich spółek. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty 

finansowe określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozdziału.” 

7)W Części II w Rozdziale V art. 5 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popar-

tych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględ-

nieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, a także 

następujących zasad inwestowania Aktywów Subfunduszu w polskie i zagraniczne papiery wartościowe oraz 

Instrumenty Rynku Pieniężnego: 

1) wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będzie wynosić nie 

mniej niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu; 

2) całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, 

kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 

tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania, których aktywa uloko-

wane są głównie w akcje, powiększona o wartość Instrumentów Pochodnych opartych o  akcje lub indeksy 

akcji stanowić może od 30% do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu; 

3) (skreślono).” 

 

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 1)-2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Zmiana statutu Funduszu, o której mowa w pkt 3) wejdzie w życie pod warunkiem wydania przez Komi-

sję Nadzoru Finansowego decyzji wyrażającej zgodę na zmianę statutu Funduszu w tym zakresie, w ter-

minie wskazanym w decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt 4)-7) wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

 


