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Ogłoszenie z dnia 30 kwietnia 2013 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: 

 

1) w art. 4 w Części I statutu Funduszu po pkt 11) dodaje się pkt 11a) w 

następującym brzmieniu: 

„11a) KIID (Key Investor Information Document) – rozumie się przez to aktualne kluczowe 

informacje dla Inwestorów, zawierające informacje o podstawowych cechach danego 

Subfunduszu,”, 

2) art. 8 ust. 7 w Części I statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„7. W terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia zakończenia przyjmowania 

zapisów, o którym mowa w ust. 4 i pod warunkiem zebrania wpłat do Subfunduszu w 

wysokości przewidzianej w ust. 3, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa.”, 

3) art. 8 ust. 8 w Części I statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„8. Z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa następuje utworzenie Subfunduszu. 

Subfundusz rozpoczyna działalność, w tym zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, 

nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania przydziału Jednostek 

Uczestnictwa zgodnie z ust. 7.” 

4) w art. 16 ust. 1 in fine w Części I statutu Funduszu dodaje się następujące 

zdanie: 

„Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych na ich nabycie. Odkupienie przez Fundusz 

Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

żądania ich odkupienia.”, 

5) zmianie ulega tytuł art. 17 w Części I statutu Funduszu, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„Forma i wysokość wpłat oraz sposób dokonywania wypłat”, 
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6) w art. 17 w Części I statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ustępy 3 i 4 w 

następującym brzmieniu: 

„3. Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez 

złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych. Wypłata jest dokonywana na rachunek 

bankowy wskazany w Rejestrze, chyba że w zleceniu odkupienia został wskazany inny 

rachunek bankowy. Wypłata może być dokonana na rachunek podany przez przedstawiciela 

ustawowego osoby małoletniej, a w przypadku WRM wypłata może zostać dokonana na 

rachunek podany przez jednego z małżonków. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik 

może dokonać wypłaty w gotówce, jeżeli Dystrybutor przewiduje taką możliwość, lub 

Fundusz może przekazać wypłatę przekazem pocztowym.  

4. Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, z tym że okres pomiędzy Dniem 

Wyceny przyjętym za dzień rozliczenia zlecenia odkupienia a dniem złożenia przez Fundusz 

dyspozycji przelewu środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę będzie nie krótszy niż 

1 dzień i nie dłuższy niż 5 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”, 

7) w art. 29 w Części I statutu Funduszu, ust. 1 – 4 otrzymują nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. KIID, Prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym 

Prospekcie i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu albo Subfunduszy wymagane przepisami 

prawa i Statutu są publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.noblefunds.pl, 

chyba że Statut wskazuje inne miejsce publikacji.  

2. Fundusz przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa udostępnia KIID, umożliwiając zapoznanie 

się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa. 

3. Na żądanie Inwestora lub Uczestnika KIID oraz Prospekt wraz z aktualnymi informacjami 

o zmianach w tym Prospekcie są mu dostarczane bezpłatnie na papierze. O ile inaczej nie 

wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są przesyłane Uczestnikowi na jego adres 

korespondencyjny wpisany do Subrejestru. 

4. Fundusz będzie udostępniał w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na 

stronie internetowej www.noblefunds.pl aktualne informacje o zmianach w prospekcie 

informacyjnym oraz ujednoliconą wersję KIID obejmującą wszystkie zmiany. ”, 

8) art. 30 ust. 3 w Części I statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie:  

„Na żądanie Uczestnika, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązuje 

się przesłać mu bezpłatnie na papierze, na adres korespondencyjny wpisany do Subrejestru, 
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roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu i jednostkowe 

sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy.”, 

9) w art. 31 w Części I statutu Funduszu, po ust. 8 dodaje się ust. 9 

w następującym brzmieniu: 

„9. W przypadku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz 

dokona zmiany Statutu w przedmiocie wykreślenia Subfunduszu ze Statutu.”, 

10) art. 33 ust. 3 w Części I statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„3. Zmiana Statutu, wchodzi w życie: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu, jeżeli zmiana 

Statutu wymaga zezwolenia Komisji, z zastrzeżeniem ust. 4, 

2) w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w zakresie zmiany celu 

inwestycyjnego Subfunduszu, zmiany zasad polityki inwestycyjnej Subfunduszu, lub zmiany opłat 

manipulacyjnych pobieranych przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, 

3) z dniem ogłoszenia o dokonaniu zmiany Statutu - w pozostałych przypadkach zmian 

Statutu, nie wskazanych w pkt 1) i 2), 

o ile Ustawa nie stanowi inaczej w odniesieniu do określonej zmiany.”. 

 

Zmiany, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia. 


