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Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r.  

o zmianach Prospektu Informacyjnego Noble Funds  

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

 

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 

Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu Noble Funds Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

1) Zmienia się stronę tytułową Prospektu nadając jej następujące brzmienie: 
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2) W treści Prospektu, Rozdział I otrzymał następujące brzmienie: 

„Rozdział I  

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 

1.  Imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte 

w Prospekcie, w tym za informacje finansowe 

Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie, w tym za informacje 

finansowe są: 

Mariusz Staniszewski - Prezes Zarządu Towarzystwa,  

Sylwia Magott - Członek Zarządu Towarzystwa, 

Paweł Homiński – Członek Zarządu Towarzystwa. 

2. Nazwa i siedziba podmiotu, w imieniu którego działają osoby wskazane w pkt 

1. 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w 

Warszawie. 

3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 1. 

Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają 

żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 

Ustawy i Rozporządzenia, a także, że wedle najlepszej naszej wiedzy nie istnieją, poza 

ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację 

prawną, majątkową i finansową Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 
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3) W rozdziale II Prospektu zmieniono pkt. 1 nadając mu następujące brzmienie:  

„Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Polsce w Warszawie, 

przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,  

tel. (+48 22) 288 81 30 

fax. (+48 22) 288 81 31 

adres poczty elektronicznej: biuro@noblefunds.pl  

adres strony internetowej: www.noblefunds.pl”. 

4) W rozdziale II Prospektu zmieniono pkt. 2 - 6 nadając im następujące brzmienie:  

„2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo 

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2006 r. o numerze 

PW/DFI/W/4030-37/1-5656/KNF53/I/2006. 

3. Oznaczenie sądu rejestrowego i  numer, pod którym Towarzystwo jest 

zarejestrowane 

W dniu 09 maja 2006 r. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540. 

4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników 

kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy 

 

 

………….…………………… 

Mariusz Staniszewski –  

Prezes Zarządu 

 

 

……….……………………… 

Sylwia Magott – Członek 

Zarządu 

 

 

………….…………………… 

Paweł Homiński – Członek 

Zarządu”. 
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Na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2012  r.) według sprawozdania finansowego zbadanego 

przez biegłego rewidenta wysokość kapitału własnego Towarzystwa wyniosła: 20.756.772,11 zł, 

w tym:  

Kapitał zakładowy: 500.200 zł 

Kapitał zapasowy: 5.373.800 zł 

Zysk netto: 14.882.772,11 zł 

5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa 

Kapitał zakładowy Towarzystwa został w pełni opłacony. 

6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem 

cech tej dominacji oraz nazwa lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy 

Towarzystwa, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy wraz z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów 

Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w 

Warszawie, który posiada  100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Towarzystwa.”. 

5) W rozdziale II Prospektu zmieniono tytuł pkt. 8 nadając mu następujące brzmienie:  

„8. Informacje o pełnionych przez osoby wymienione w pkt 7 funkcjach poza Towarzystwem, 

jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”.   

6) W rozdziale II Prospektu zmieniono pkt. 8.2 poprzez aktualizację informacji 

dotyczących członków Rady Nadzorczej Towarzystwa.  

7) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 1.1 nadając mu następujące 

brzmienie:  

„1.1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu”. 

8) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.1. ppkt. 1) i 2)  nadając im następujące 

brzmienie: 

1) „osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków 

związanych z pogrzebem Uczestnika – odkupić Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika 

zapisane w  Rejestrze Uczestników, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu 

zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę 

uzyskaną z tego odkupienia.  

2) osobom, które Uczestnik wskazał Funduszowi - odkupić Jednostki Uczestnictwa należące do 

Uczestnika zapisane w  Rejestrze Uczestników do wartości nie wyższej niż przypadające na 

ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nie przekraczającej łącznej wartości Jednostek 

Uczestnictwa należących do Uczestnika zapisanych w Rejestrze Uczestników, oraz wypłacić tej 

osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.”. 

9) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.2. ppkt. 4) nadając mu  następujące 

brzmienie:   

„4) złożenia zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Funduszami lub subfunduszami 

różnych funduszy, zarządzanych przez Towarzystwo (zwanej dalej również „konwersją”),”.  

10) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.2. ppkt. 15) nadając mu 

 następujące brzmienie: 

„15) posiadania kilku Subrejestrów w Subfunduszu,”. 

11) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.2. ppkt. 16) poprzez zastąpienie 

wyrazu „reklamacji” wyrazem „Reklamacji”. 

12) W rozdziale III Prospektu zmieniono zdanie pierwsze pkt. 2.3. poprzez 

nadanie mu następującego brzmienia: 

„Zasady odnoszące się do przeprowadzenia zapisów w związku z tworzeniem Funduszu  

Nie dotyczy.”. 

13) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 2.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„2.4. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania i zamiany jednostek Uczestnictwa, 

wypłat kwot z tytułu odkupienia lub wypłat dochodów Funduszu oraz spełniania świadczeń z 

tytułu nieterminowej realizacji zleceń i błędnej wyceny”. 

14) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.4.1 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem 

Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.  

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po otwarciu i wydzieleniu w Rejestrze Uczestników 

Subrejestrów, na których ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa poszczególnych 

Subfunduszy. 

Fundusz otwiera dla Inwestora Subrejestr na podstawie zlecenia otwarcia Subrejestru (zlecenia 

pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa). 

Dokument zlecenia otwarcia Subrejestru wypełniony w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny, 

albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany 

za ważne zlecenie otwarcia Subrejestru. 
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Osoba, która posiada otwarty Subrejestr, ale nie nabyła Jednostek Uczestnictwa posiada status 

Inwestora. Osoba ta uzyskuje status Uczestnika po nabyciu Jednostek Uczestnictwa. 

Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa dowolnego Subfunduszu powinna być dokonana 

przez Inwestora w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zlecenia otwarcia 

Subrejestru, chyba że dany Dystrybutor za pośrednictwem, którego zlecenie zostało złożone, 

wymaga dokonania wpłaty jednocześnie ze złożeniem zlecenia otwarcia Subrejestru. Zlecenie 

otwarcia Subrejestru wygasa jeżeli Inwestor nie dokona wpłaty we wskazanym okresie. 

Subrejestr jest zamykany po 6 miesiącach od odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek 

Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy, bądź na żądanie Uczestnika. 

Każdemu Inwestorowi, który złoży zlecenie otwarcia Subrejestru nadawany jest i zapisywany w 

Rejestrze Uczestników indywidualny numer Subrejestru.  

W zależności od rodzaju składanego zlecenia lub dyspozycji, Uczestnik jest zobowiązany  

podawać numer Subrejestru lub inne dane jednoznacznie identyfikujące Uczestnika. Fundusz ma 

prawo do odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera lub zawiera nieprawidłowy 

numer Subrejestru albo niejednoznaczne bądź niaktualne dane identyfikujące Uczestnika. 

Dokument zlecenia wypełniony w sposób nieprawidłowy albo wywołujący wątpliwości co do 

treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie. W przypadku drobnych 

nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu zlecenia Subfundusz dołoży należytej staranności w 

celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika.  

Kwota wpłaty nie może być niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa obowiązująca w Subfunduszu, wskazana poniżej. Od kwoty wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa może zostać pobrana Opłata Manipulacyjna zgodnie z zasadami 

opisanymi w Statucie, Prospekcie i Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej 

Towarzystwa.  

W przypadku dokonywania przez Uczestnika lub Inwestora wpłaty środków pieniężnych na 

pokrycie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik lub Inwestor jest zobowiązany do 

dokonania przelewu oraz jego opisu zgodnie z wytycznymi Dystrybutora. 

W przypadku dokonywania przez Uczestnika wpłat bezpośrednich na otwarty już Subrejestr, 

dokument wpłaty środków pieniężnych powinien zawierać następujące dane: nazwę 

Subfunduszu i numer rachunku bankowego Subfunduszu przyznanego indywidualnie 

Uczestnikowi do danego Subrejestru. Dokonanie wpłaty na wskazany do danego Subrejestru 

indywidualny rachunek bankowy jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do danego Subrejestru.  
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W przypadku, gdy wolą Uczestnika jest otwarcie nowego Subrejestru w danym Subfunduszu lub 

nowego Subrejestru w kolejnym Subfunduszu, dokument wpłaty środków pieniężnych powinien 

zawierać następujące dane: nazwę Subfunduszu i numer rachunku nabyć Subfunduszu. 

Uczestnik jest zobowiązany do podania w tytule przelewu numeru PESEL oraz imienia i 

nazwiska, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej numeru REGON oraz nazwę instytucji.  

Uczestnik Funduszu posiadający otwarty Subrejestr może nabywać Jednostki Uczestnictwa 

dowolnego subfunduszu wydzielonego w ramach dowolnego funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez 

Towarzystwo poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek tego Subfunduszu 

(wpłata bezpośrednia). Dokonana wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia otwarcia 

subrejestru i nabycia jednostek uczestnictwa tego subfunduszu. Dokument wpłaty środków 

pieniężnych powinien zawierać następujące dane: nazwę Subfunduszu i numer rachunku nabyć 

subfunduszu. Uczestnik jest zobowiązany do podania w tytule przelewu numeru PESEL oraz 

imienia i nazwiska, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej numeru REGON oraz nazwę instytucji.  

Dokument wpłaty środków pieniężnych wypełniony w sposób nieprawidłowy albo wywołujący 

wątpliwości co do treści lub autentyczności może nie być uznany za ważne zlecenie nabycia 

Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku Subfundusz będzie zwracał otrzymane środki 

pieniężne. W przypadku drobnych nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu wpłaty środków 

pieniężnych Subfundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia 

zgodnie z zamiarem Uczestnika. Przy realizacji takich zleceń decydujące znaczenie będzie miał 

numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata.  

Fundusz dołoży należytej staranności w celu zrealizowania zlecenia oraz wpłaty zgodnie z 

zamiarem Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia lub wpłaty. 

Niezależnie od powyższych zasad Fundusz może odrzucić zlecenie, dyspozycję lub inne 

oświadczenie woli jeżeli nie zawiera wymaganych przez Fundusz danych. 

Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Fundusz wpisze do Subrejestru 

liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż w terminie:  

1) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków - w przypadku dokonywania 

wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa 

się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora, 

2) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek danego Subfunduszu 

– w przypadku dokonywania wpłaty bezpośrednio na rachunek prowadzony na rzecz danego 
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Subfunduszu przez Depozytariusza bądź inny wskazany przez Fundusz rachunek Subfunduszu; 

w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek  

nabyć danego Subfunduszu, 

3) 7 dni od dnia wpłynięcia środków na rachunek danego Subfunduszu – w przypadku 

dokonywania przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej, 

- chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi 

odpowiedzialności. Do terminów, o których mowa powyżej nie wlicza się okresów zawieszenia 

zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 

Wpisania do Subrejestru Fundusz dokonuje na podstawie otrzymanego zlecenia nabycia 

Jednostek Uczestnictwa oraz informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków 

pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku wpłat bezpośrednich po 

otrzymaniu przez Depozytariusza informacji o wpłynięciu środków pieniężnych na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa. 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu z następnego Dnia 

Wyceny po dniu, w którym spełnione zostały łącznie dwa warunki: Agent Transferowy otrzymał 

zlecenie nabycia oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu środków pieniężnych 

przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Subfunduszu. 

W przypadku wpłaty bezpośredniej Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej 

WANJU Subfunduszu z następnego Dnia Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał 

od Depozytariusza informację o wpłynięciu środków na rachunek Subfunduszu. 

Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w 

szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie. 

Sposób obliczania ewentualnych rekompensat z tego tytułu określa pkt 2.4.6. poniżej.  

Liczbę nabytych Jednostek Uczestnictwa określa się według następującego wzoru: 

Kwota wpłaty – (stawka Opłaty Manipulacyjnej zgodna z Tabelą Opłat x Kwota wpłaty) 

WANJU obliczone w odpowiednim Dniu Wyceny 

Towarzystwo może odmówić realizacji zlecenia w przypadku gdy kwota faktycznej wpłaty będzie 

mniejsza lub większa od kwoty zadeklarowanej w formularzu zlecenia  

Przydzielone Jednostki Uczestnictwa są raportowane z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. 

Szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programów są 

określone w umowach (regulaminach) tego Programu. Uczestnik zamierzający nabywać 

Jednostki Uczestnictwa w ramach tego Programu powinien zapoznać się z tymi umowami 

(regulaminami).  



 

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, wysokoć kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w cało ci). 

Tel. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl 

Uczestnikami Funduszu mogą być osoby małoletnie. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 

lat, może składać zlecenia jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat 

za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że nabycie Jednostek Uczestnictwa 

jest czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego. 

Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej mogą nabywać Jednostki 

Uczestnictwa na Wspólny Rejestr Małżeński (WRM). Otwarcie WRM następuje po złożeniu przez 

małżonków oświadczenia, że pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej i 

akceptują zasady prowadzenia WRM określone w statucie Funduszu. 

Fundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia 

Towarzystwu, w sposób przez Towarzystwo wskazany, dodatkowych informacji wymaganych 

przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 

46, poz. 276 ze zm.).  

Zgodnie z art. 9e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 

odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, instytucje obowiązane 

zawierają umowę z klientem po uprzednim uzyskaniu zgody m.in. Zarządu Towarzystwa, lub 

Członka Zarządu odpowiedzilanego za wykonywanie obowiązków wynikających z w/w ustawy. W 

związku z powyższym przyznanie Jednostek Uczestnictwa osobom zajmującym eksponowane 

stanowiska polityczne jest uzależnione od wyrażenia przez w/w osoby zgody na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa. 

 

Wysokość wpłat 

Pierwsza wpłata środków pieniężnych Inwestora na nabycie Jednostek Uczestnictwa każdego 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 500 zł. a każda następna wpłata Uczestnika - nie 

mniej niż 100 zł.  

Składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu  

Uczestnik może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu 

lub internetu, w przypadku gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O 

zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub 

internetu, Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia w sieci internet na stronie 

www.noblefunds.pl lub za pośrednictwem Dystrybutora, a także może poinformować 

Uczestników Funduszu listownie.   

Telefoniczne lub telefaksowe zlecenia Uczestnika lub ustanowionego przez niego pełnomocnika, 

a także zlecenia przesyłane za pośrednictwem internetu przyjmowane są przez Fundusz lub 
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przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich 

zleceń i który posiada stosowne zezwolenie Komisji do przyjmowania takich zleceń. Na 

podstawie przyjętego zlecenia telefonicznego upoważniony pracownik sporządza zlecenie na 

piśmie. Umowa, o której mowa  powyżej zawiera udzielane przez Uczestnika upoważnienie do 

wystawiania zleceń pisemnych na podstawie jego dyspozycji telefonicznych. 

Umowy o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych, a także zleceń przesyłanych za 

pośrednictwem internetu określają jakiego rodzaju zlecenia mogą być składane przez 

Uczestnika. Ponadto w umowach powinny być zawarte minimalne warunki techniczne składania 

zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika, w szczególności sposób nadania hasła. Umowy nie 

mogą ograniczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z 

niniejszego Statutu i przepisów prawa. 

W przypadku składania zleceń telefonicznych, Uczestnik jest uprzedzany, iż składanie zlecenia 

będzie nagrywane przez Dystrybutora. 

Przyjmowane są tylko takie zlecenia, składane za pośrednictwem telefaksu, które zostały:  

1) przesłane na ustalonych przez Fundusz formularzach, 

2) wypełnione w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich 

treści lub autentyczności, 

3) podpisane przez Uczestnika lub jego pełnomocnika. 

Dyspozycje składane za pośrednictwem internetu są wypełniane wyłącznie na formularzach 

udostępnionych przez Fundusz na witrynach internetowych lub w inny sposób i są ważne, o ile 

zostaną wypełnione w sposób prawidłowy i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do ich 

treści lub autentyczności. 

Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za 

pośrednictwem internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za 

pomocą którego przekazywane są dane. 

Dokumentacja dyspozycji, składanych przez Uczestników za pośrednictwem telefonu, telefaksu 

lub internetu jest utrwalana i przechowywana dla celów dowodowych. Uczestnicy mogą składać 

zlecenia za pomocą telefonu lub internetu również na podstawie umów zawieranych 

bezpośrednio z Dystrybutorem, przy użyciu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych 

funkcjonujących u Dystrybutora. Zasady i warunki składania zleceń przy użyciu internetu lub 

telefonu na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, w tym zasady 

odpowiedzialności, określają postanowienia tych umów oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące 

u Dystrybutora (np. regulaminy, instrukcje, ogłoszenia, komunikaty). 
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Umowy zawierane z bezpośrednio z Dystrybutorem powinny zapewniać Uczestnikom poziom 

bezpieczeństwa realizacji zleceń oraz ochrony ich praw na poziomie nie niższym niż wynikający z 

umów o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub internetu zawieranych przez 

Uczestnika z Funduszem, Statutu i prospektu informacyjnego Funduszu oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji 

W wypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką 

Uczestnik otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa z 

danego Subrejestru, o ile od dnia wyceny zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia 

złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni, nie 

pobiera się Opłaty Manipulacyjnej za nabycie. 

W przypadku dokonywania reinwestycji, na przelewie środków na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa w ramach reinwestycji, osoba dokonująca wpłaty winna wskazać, że wpłata 

dotyczy reinwestycji (wpisując ma przelewie "reinwestycja") oraz wpisać na przelewie datę 

wyceny odkupienia, którego dotyczy reinwestycja. Prawo do reinwestycji w danym Subfunduszu 

przysługuje trzykrotnie w danym roku kalendarzowym.”. 

15) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.4.2 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem 

Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.  

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bez ograniczeń, z tym że odkupienie 

Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu może podlegać szczególnym warunkom 

określonym w Umowie Dodatkowej. 

Podstawę odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi prawidłowo wypełnione zlecenie 

odkupienia złożone przez Uczestnika Funduszu za pośrednictwem Dystrybutora lub przekazane 

w inny udostępniony przez Fundusz sposób. 

Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zawierać dyspozycję: odkupienia określonej 

liczby Jednostek Uczestnictwa bądź odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku 

której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych (z zastrzeżeniem, że w 

przypadku konieczności pobrania podatku, kwota podana przez Uczestnika jest traktowana jako 

kwota brutto - przed pobraniem podatku oraz Opłaty Manipulacyjnej) bądź odkupienia 

wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa. 

Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w Dniu Wyceny.  
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Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Fundusz wpisu do 

Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu 

ich odkupienia po otrzymaniu przez Fundusz żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfunduszu z następnego 

Dnia Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał żądanie odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.  

Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w 

szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie. 

Sposób obliczania ewentualnych rekompensat z tego tytułu określa pkt 2.4.6. poniżej.  

Jednostki Uczestnictwa podlegają odkupieniu w kolejności określonej według metody HIFO, co 

oznacza, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zapisane według najwyższej 

dla danego Subfunduszu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

danym Subrejestrze. 

Dokument zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa wypełniony w sposób nieprawidłowy lub 

nieczytelny, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do treści lub autentyczności, może 

nie być uznany za ważne zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku drobnych 

nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentu, jeżeli możliwe będzie ustalenie Subfunduszu, 

Subrejestru oraz liczby Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy zlecenie, Fundusz dołoży 

należytej staranności w celu zrealizowania takiego zlecenia zgodnie z zamiarem Uczestnika. W 

takim przypadku Fundusz nie odpowiada za zrealizowanie zlecenia niezgodnie z wolą Inwestora 

lub Uczestnika 

Uczestnik zobowiązany jest podawać numer Subrejestru na zleceniu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia, które nie zawiera lub zawiera 

nieprawidłowy numer Subrejestru. 

W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona przez Uczestnika w zleceniu 

odkupienia jest większa od aktualnego salda niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa, lub 

kwota określona w zleceniu jest wyższa niż możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia wszystkich 

niezablokowanych Jednostek Uczestnictwa, lub w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik 

posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nie objętą blokadą - odkupione zostają 

wszystkie niezablokowane Jednostki Uczestnictwa. 

Od kwoty wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać pobrana Opłata 

Manipulacyjna zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie, Prospekcie oraz Tabeli Opłat 

zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa. 
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Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenia jedynie przez 

przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

Fundusz przyjmuje, że czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego 

jest złożenie zlecenia odkupienia do kwoty 3 000 złotych w okresie kolejnych 30 dni. Fundusz 

może przyjąć zlecenie odkupienia na wyższą kwotę jeżeli środki z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa zostaną wypłacone na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na 

imię małoletniego. 

 Blokada Jednostek Uczestnictwa 

Uczestnik może złożyć dyspozycję ustanowienia blokady całości lub części posiadanych przez 

niego Jednostek Uczestnictwa. Blokadą mogą być również objęte Jednostki Uczestnictwa 

nabywane w przyszłości. Blokada polega na wyłączeniu, przez określony okres lub do 

odwołania, możliwości składania i realizacji zleceń w wyniku których następuje zmniejszenie 

salda Subrejestru. Blokada może zostać odwołana przez Uczestnika w każdym czasie. 

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

została ustanowiona może być odwołana wyłącznie przez wyznaczoną przez Uczestnika osobę. 

Łącznie z ustanowieniem takiej blokady Uczestnik może udzielić tej osobie pełnomocnictwa, 

które może być odwołane jedynie za jej zgodą, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa podlegających blokadzie na rachunek 

bankowy wskazany przez pełnomocnika. Fundusz nie kontroluje zasadności złożenia przez 

pełnomocnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie ponosi odpowiedzialności za 

realizację zleceń złożonych przez pełnomocnika. Zlecenia złożone przez Uczestnika będą 

traktowane jako złożone pod warunkiem, że wyznaczona osoba wyrazi zgodę na ich realizację 

poprzez odwołanie blokady. 

Oświadczenie Uczestnika lub uprawnionych osób o ustanowieniu lub odwołaniu blokady staje się 

skuteczne w momencie zarejestrowania oświadczenia przez Agenta Transferowego, lecz nie 

później niż w terminie 7 dni, od złożenia takiego oświadczenia u Dystrybutora, chyba że 

opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 

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 
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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.”. 

16) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.4.3 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„2.4.3. Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa 

innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych (konwersja) 

Fundusz przyjmuje zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za 

pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu. 

Uczestnik ma prawo złożenia zlecenia konwersji posiadanych Jednostek Uczestnictwa danej 

kategorii na jednostki uczestnictwa takiej samej kategorii w innych funduszach inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo lub subfunduszach wydzielonych w ramach tych funduszy. 

Konwersji podlegają Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B i C.  

W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty 

uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego 

przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego 

przez Towarzystwo, przy czym obie wymienione wyżej operacje  następują w tym samym Dniu 

Wyceny. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek 

Uczestnictwa. 

Kwota środków lub liczba Jednostek Uczestnictwa jaka będzie objęta konwersją nie może być 

niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa 

obowiązująca w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonym 

w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, wskazana w powyższych w 

postanowieniach prospektu danego funduszu. 

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym po cenie równej WANJU 

Subfunduszu źródłowego z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta 

Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa, a nabycie jednostek uczestnictwa 

dokonywane jest w funduszu docelowym lub w subfunduszu docelowym wydzielonym w ramach 

innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo po cenie równej WANJU funduszu lub 

subfunduszu docelowego z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta 

Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa. 
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Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w 

szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie. 

Sposób obliczania ewentualnych rekompensat z tego tytułu określa pkt 2.4.6. poniżej. 

Zlecenie konwersji może dotyczyć: 

1) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa i nabycia za uzyskaną w ten 

sposób kwotę jednostek uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo lub 

subfunduszu wydzielonym w ramach  funduszyu zarządzanego przez Towarzystwo, 

2) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku realizacji którego na nabycie 

jednostek uczestnictwa przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych,  

Konwersji mogą podlegać jedynie jednostki uczestnictwa tej samej kategorii. 

Konwersja podlega Opłacie Manipulacyjnej określonej w pkt 3.1.5.3, 3.2.5.3, 3.3.5.3, 3.4.5.3, 

3.5.5.3, 3.6.5.3 oraz 3.7.5.3 Prospektu. 

Konwersja Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego 

wpisów do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym 

oraz liczby jednostek uczestnictwa w funduszu (subfunduszu) docelowym. Od dnia złożenia 

Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi zlecenia konwersji do dnia jego realizacji nie może 

upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”. 

17) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.4.4 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez złożenie 

polecenia przelewu środków pieniężnych. Wypłata jest dokonywana na rachunek bankowy 

zapisany w Rejestrze Uczestników, 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.  

Fundusz dokonuje wypłaty 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. 
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Moment wpłynięcia środków wypłacanych przez Fundusz na rachunek bankowy Uczestnika 

zależy od procedur banku prowadzącego rachunek Uczestnika. 

Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji powiększają wartość Aktywów Funduszu i 

Aktywów Subfunduszu, a tym samym zwiększają odpowiednio wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Statut Funduszu nie przewiduje wypłacania dochodów 

bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”. 

18) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.4.5 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„2.4.5. Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na jednostki  innego 

Subfunduszu oraz wysokość opłat z tym związanych 

Fundusz przyjmuje zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za 

pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu. 

W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego 

zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym 

nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa innego 

Subfunduszu przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie 

Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. 

Kwota środków lub liczba Jednostek Uczestnictwa jaka będzie objęta zamianą nie może być 

niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

obowiązująca w Subfunduszu, wskazana w powyższych postanowieniach Prospektu. 

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym po cenie równej WANJU 

Subfunduszu źródłowego z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta 

Transferowego zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa, a nabycie Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane jest w Subfunduszu docelowym po cenie równej WANJU Subfunduszu docelowego 

z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia zamiany 

Jednostek Uczestnictwa. 

Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w 

szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie. 

Sposób obliczania ewentualnych rekompensat z tego tytułu określa pkt 2.4.6. poniżej. 

Zlecenie zamiany może dotyczyć: 

1) odkupienia wszystkich lub określonej liczby Jednostek Uczestnictwa i nabycia za uzyskaną w ten 

sposób kwotę Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu, 

2) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku realizacji którego na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych.  
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Zamianie mogą podlegać jedynie Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii. 

Zamiana podlega Opłacie Manipulacyjnej określonej w pkt 3.1.5.3, 3.2.5.3, 3.3.5.3, 3.4.5.3, 

3.5.5.3, 3.6.5.3, 3.7.5.3 Prospektu. 

Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego 

wpisów do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym 

oraz liczby Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Od dnia złożenia Dystrybutorowi 

lub bezpośrednio Funduszowi zlecenia zamiany do dnia jego realizacji nie może upłynąć więcej 

niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie 

ponosi odpowiedzialności.”. 

19) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.4.6 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Nieterminowa realizacja zleceń: 

W przypadku nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu tj. w przypadku: 

1) zleceń nabycia - realizacji zlecenia później niż po upływie siedmiu dni od dnia wpłaty środków na 

rachunek Depozytariusza, 

2) zleceń odkupienia, zamiany, konwersji – realizacji zlecenia w Dniu Wyceny przypadającym po 

upływie siedmiu dni od dnia zgłoszenia żądania odkupienia, 

- Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Funduszu zgodnie z treścią art. 64 

ust. 1 Ustawy. 

Nabycie, zamiana, konwersja lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku zleceń 

realizowanych nieterminowo następuje według ceny Jednostki Uczestnictwa z dnia jej nabycia 

lub odkupienia, tj. według ceny bieżącej. Zastosowanie ceny bieżącej może skutkować 

powstaniem szkody po stronie Uczestnika Funduszu, który, w przypadku: 

1) zlecenia nabycia, zamiany, konwersji - może nabyć mniej Jednostek Uczestnictwa, niż gdyby 

zlecenie zostało zrealizowane w prawidłowym Dniu Wyceny. 

2) zlecenia odkupienia - może otrzymać mniejszą kwotę środków pieniężnych z tytułu odkupienia, 

niż gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane w prawidłowym Dniu Wyceny. 

W takim przypadku powstaje po stronie Uczestnika Funduszu roszczenie wobec Towarzystwa o 

naprawienie szkody obejmującej, w przypadku: 

1) nabycia, zamiany, konwersji Jednostek Uczestnictwa - różnicę w liczbie przyznanych Jednostek 

Uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w odpowiednim funduszu (subfunduszu) docelowym, 

2) odkupienia Jednostek Uczestnictwa - różnicę w wartości wypłaconych środków z tytułu realizacji 

zlecenia odkupienia. 
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Towarzystwo, w przypadkach wskazanych powyżej, jeżeli nie były one wynikiem działania lub 

zaniechania działania Uczestnika, naprawi Uczestnikowi poniesioną przez niego szkodę, chyba że 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zleceń Uczestników 

Funduszu. 

Wysokość rekompensaty oblicza się biorąc pod uwagę okres pomiędzy upływem siedmiu dni od 

dnia wpłaty środków na rachunek Depozytariusza w przypadku zleceń nabycia lub siedmiu dni 

od dnia zgłoszenia żądania odkupienia w przypadku zleceń odkupienia, konwersji oraz zamiany 

a dniem realizacji zlecenia. 

Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa Funduszu 

za pośrednictwem Dystrybutora odpowiadają solidarnie Towarzystwo i ten Dystrybutor, chyba że 

szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności. 

Błędna wycena: 

W przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była wyższa od błędnie 

wyliczonej, Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” lub „zamiany do” lub „konwersji do” 

otrzymali więcej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, 

Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek podstawowy Subfunduszu 

powiększając kapitał Subfunduszu. W w/w przypadku, Uczestnicy dokonujący transakcji 

„odkupienia” lub „zamiany z” lub „konwersji z” Jednostek Uczestnictwa otrzymali zaniżoną kwotę 

z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom, 

Towarzystwo przekazuje dodatkowe środki pieniężne na rachunki bankowe Uczestników 

dokonujących transakcji „odkupienia” lub „zamiany z” lub „konwersji z” w dniach błędnej 

wyceny w Subfunduszu. 

W przypadku, gdy wartość prawidłowej Jednostki Uczestnictwa była niższa od błędnie 

wyliczonej, Uczestnicy dokonujący transakcji „nabycia” lub „zamiany do” lub „konwersji do” 

otrzymali mniej Jednostek Uczestnictwa. W celu wyrównania strat Uczestnikom, Towarzystwo 

dokupuje na ich Subrejestry brakującą liczbę Jednostek Uczestnictwa. W w/w przypadku, 

Uczestnicy dokonujący transakcji „odkupienia” lub „zamiany z” lub „konwersji z” Jednostek 

Uczestnictwa Funduszu otrzymali zawyżoną kwotę z tytułu „odkupienia” Jednostek Uczestnictwa 

lub „zamiany z” lub „konwersji z”. W celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, 

Towarzystwo przekazuje brakujące środki pieniężne na rachunek podstawowy Subfunduszu.”. 

20) W rozdziale III Prospektu skreśla się pkt. 2.6. przy jednoczesnej zmianie 

numeracji pkt. 2.7. – 2.11. na pkt. 2.6. - 2.10. 

21) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.7. (dawniej 2.8.) wykreślając z 

jego ostatniego zdania sformułowanie „i żądanie odkupienia”. 
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22) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.8. (dawniej 2.9.) nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika 

Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, 

wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. 

Opodatkowanie Funduszu 

Fundusz działając jako fundusz inwestycyjny na podstawie przepisów Ustawy jest zwolniony od 

podatku dochodowego od osób prawnych. 

Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o CIT. 

Opodatkowanie Uczestników Funduszu: 

a)  W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne: 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT, przychody z tytułu udziału w funduszach 

kapitałowych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie zgodnie z przepisem 

art. 17 ust. 1c Ustawy o PIT nie ustala się przychodu z umorzenia Jednostek Uczestnictwa, w 

przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego 

Subfunduszu. 

Funduszami kapitałowymi w rozumieniu Ustawy o PIT są między innymi fundusze inwestycyjne 

działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych.  

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT opodatkowane są dochody z tytułu udziału w 

funduszach kapitałowych.  

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT od dochodów z tytułu udziału w funduszach 

kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem treści art. 

52a Ustawy o PIT. Przy ustalaniu dochodu w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa, 

kosztem podatkowym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38) Ustawy o PIT, są wydatki poniesione na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa.   

Jednostki Uczestnictwa podlegają odkupieniu w kolejności określonej według metody HIFO, co 

oznacza, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zapisane według najwyższej 

dla danego Subfunduszu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

danym Subrejestrze. 

Zgodnie z art. 30a ust. 5 Ustawy o PIT, dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych  

nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z 

kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach 

poprzednich. 
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Przepis art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie 

stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu 

rezydencji.  

W związku z faktem, że Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, do odziedziczonych 

Jednostek Uczestnictwa zastosowanie znaleźć może również ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o 

podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z roku 2009 nr 93, poz. 768 z 

późniejszymi zmianami).  

Powyższe zasady opodatkowania osób fizycznych mogą nie mieć zastosowania w przypadku, 

jeżeli Uczestnikami Funduszu są osoby zagraniczne i Rzeczpospolita Polska zawarła umowę w 

sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania z państwem osoby zagranicznej. 

 

b) W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej: 

Dochody tych podmiotów, z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i 

będą opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w Ustawie o CIT. Zgodnie z art. 19 ust. 

1 tej ustawy podatek ten wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 20) Ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z 

tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku zamiany Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, dokonanej zgodnie z 

Ustawą. 

Powyższe zasady opodatkowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających 

osobowości prawnej mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli Uczestnikami Funduszu są 

osoby zagraniczne i Rzeczpospolita Polska zawarła umowę w sprawie zapobiegania podwójnego 

opodatkowania z państwem osoby zagranicznej.”. 

23) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 2.9. (dawniej 2.10.) nadając mu 

następujące brzmienie: 

„2.9. Wskazanie dnia, godziny i miejsca, w którym najpóźniej publikowana jest 

wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalana w danym Dniu 

Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa 

Dniem Wyceny jest dzień, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie. 



 

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, wysokoć kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w cało ci). 

Tel. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl 

Fundusz ogłasza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu oraz cenę 

zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej 

www.noblefunds.pl,  niezwłocznie po ich ustaleniu. Fundusz dokłada starań, aby ogłosić 

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu oraz cenę zbywania i 

odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu do godz. 22.00 w pierwszym dniu roboczym 

następującym po danym Dniu Wyceny, jednakże z przyczyn niezależnych od Funduszu wycena 

aktywów oraz ogłoszenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu oraz 

ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa mogą ulec opóźnieniu.”. 

24) W rozdziale III Prospektu dodano nowy pkt. 2.11. w następującym brzmieniu: 

„2.11. Informacja o zasadach działania zgromadzenia uczestników 

Nie dotyczy.”. 

25) W rozdziale III Prospektu dodano nowy pkt. 2.12. w następującym brzmieniu: 

„2.12. Zwięzły opis umowy zawartej między funduszem powiązanym a 

podstawowym 

Nie dotyczy.”. 

26) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt 3.1. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.1.Noble Fund Skarbowy 

3.1.1. Zwięzły opis polityki inwestycyjnej 

3.1.1.1. Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja 

Głównym rodzajem lokat Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje 

emitowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. 

Obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, bony skarbowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, stanowić będą minimum 70% 

wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane również w 

instrumenty dłużne innych emitentów, w tym w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw i 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Z zastrzeżeniem limitów przewidzianych w Statucie dla danej inwestycji, Aktywa Subfunduszu 

mogą być lokowane, oprócz  wskazanych powyżej,  także w następujące kategorie lokat:  

1) listy zastawne,  

2) depozyty bankowe,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,  
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4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego  inwestowania mające siedzibę za granicą. 

3.1.1.2. Zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego 

Subfunduszu 

Głównym kryterium, którym będzie kierował się Subfundusz, jest aktualny poziom i 

przewidywana zmiana krzywej rentowności dłużnych papierów wartościowych.  

Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są: 

1) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych 

i obligacji zamiennych: 

a) analiza trendów makroekonomicznych w kraju będącym siedzibą emitenta,  

b) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, 

c) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, 

d) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym 

papierem wartościowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego, 

e) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, 

f) ponadto w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na 

akcje; 

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; 

3) dla depozytów: 

a) oprocentowanie depozytów, 

b) wiarygodność banku; 

4) dla Instrumentów Pochodnych: 

a) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką 

inwestycyjną obowiązującą dla danego Subfunduszu, 

b) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z 

oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego, 
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c) płynność, rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem 

Pochodnym znacznie przewyższającego wielkość transakcji, 

d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszony w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w 

relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego, 

e) dostępność. 

3.1.1.3 Wskazanie uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych, rynku, którego indeks dotyczy oraz stopnia odzwierciedlenia 

indeksu przez Subfundusz 

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych. 

3.1.1.4. Wskazanie, czy wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 

Subfundusz może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu 

portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem 

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie  ulega istotnym zmianom 

wynikającym ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem. 

3.1.1.5. Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem 

są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne 

oraz wpływu tych umów na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną 

Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot 

instrumenty pochodne i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  

Subfundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub 

ograniczały ryzyko jej niewykonania.  

Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może 

powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w przypadku, gdy 

wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Subfunduszu, zachodzi 

prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z tej transakcji.  

3.1.1.6 Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Brak jest gwaranta wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 
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3.1.1.7 Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie z 

§22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie 

może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

3.1.2. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w 

tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka inwestycyjną 

Subfunduszu    

1) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu 

Uczestnicy akceptują niski poziom ryzyka wynikający z faktu lokowania większości środków 

Subfunduszu w papiery dłużne. 

- Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku 

niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych  będących przedmiotem 

lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku 

papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego 

rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem 

inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela 

papierów wartościowych. 

- Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe związane z możliwością niewypłacalności emitentów, charakterystyczne 

dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć 

negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z 

trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek 

lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

- Ryzyko kontrahenta  
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Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej 

przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to 

występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po 

dacie dokonania transakcji. 

- Ryzyko rozliczenia  

Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w 

terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu 

realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez 

Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. 

- Ryzyko płynności  

Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących 

poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub 

rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu 

papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. 

- Ryzyko walutowe  

Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. 

Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej 

poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą 

przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka 

zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu 

Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu 

zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w 

wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 

aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość 

Aktywów Subfunduszu. 

- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  

Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów 

wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 

niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego 

sektora. 
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- Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa 

W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych 

wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko braku wpływu na skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego 

funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma 

wpływu na zmiany osoby zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na zmiany 

strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – 

zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie 

periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 

zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu 

portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa - zawieszeniu podlega zbywanie 

i odkupywanie tych tytułów uczestnictwa, co wpływa na ograniczenie płynności lokaty w 

tytuły uczestnictwa, a w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły – także na 

możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co może prowadzić do 

zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie 

przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może 

nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie 

do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w 

przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego nie uwzględniającej aktualnego składu jego portfela 

ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny.  

- Ryzyko wyceny 

Ryzyko to wynika z faktu stosowania do wyceny lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

modeli wyceny przynależnych do poszczególnych kategorii lokat. W szczególności ryzyko to 

dotyczy szacowania wartości godziwej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3.1.4 podpunkt 3.1.4). 
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Stosowanie modeli wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości Funduszu może 

prowadzić do rozbieżności pomiędzy wyceną dokonywaną według tych modeli a rzeczywistą 

wartością rynkową instrumentów podlegających wycenie.  

Istnieje ryzyko zastosowania przez Subfundusz błędnych modeli wyceny instrumentów 

finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może 

spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu 

nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej. Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub 

zawyżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko związane ze zmianą cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w wyniku 

zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena 

papierów wartościowych spada, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów 

wartościowych rośnie. W przypadku spółek finansujących swoją działalność poprzez kredyty 

podwyżki stóp procentowych mogą się wiązać ze zwiększeniem kosztów finansowych 

ponoszonych przez te spółki, co może powodować kłopoty z wywiązywaniem się ze swoich 

zobowiązań w stosunku do obligatariuszy. Wymienione przyczyny zmian cen instrumentów 

finansowych na rynku wywołane zmianami stóp procentowych mogą wpływać na wahania 

oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko instrumentów pochodnych  

Ryzyko związane jest z występowaniem różnic między cenami instrumentów pochodnych a 

cenami aktywów zabezpieczanych przez te instrumenty pochodne.  

2) Opis ryzyka związanego z Uczestnictwem w Subfunduszu 

a) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka 

związanego z inwestycją:  

- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów  

W przypadku niewywiązania się przez Agenta Transferowego oraz podmioty, z którymi 

zawarto umowy w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu z zobowiązań określonych w tychże umowach, dyspozycje złożone przez 

Uczestników mogą być zrealizowane błędnie lub z opóźnieniem.  

Z kolei nieprawidłowe zastosowanie metod wyceny oraz procedur opisanych w polityce 

rachunkowości Funduszu przez podmioty, którym Towarzystwo powierzyło prowadzenie 
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ksiąg rachunkowych Subfunduszu, powoduje ryzyko błędnej wyceny Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz 

transakcji  

Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w 

szczególności umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne 

oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości instrumentu pochodnego 

oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od 

oczekiwań zarządzającego.  

- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami  

Subfundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. 

- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa;  

Brak możliwości zbycia istotnej części składników lokat Subfunduszu, może skutkować 

brakiem możliwości realizacji przez Subfundusz zobowiązań wobec Uczestników z tytułu 

złożonych  zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminach wskazanych w 

Prospekcie. 

b) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których 

Uczestnik Subunduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

- Ryzyko likwidacji Subfunduszu oraz Funduszu  

Zgodnie ze Statutem zarówno Subfudusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji. Rozwiązanie 

Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu 

i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 

Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek 

Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym 

uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie 

przesłanek likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom 

będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony 

w stan likwidacji.  
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W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz 

może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego 

likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. 

Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, 

że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w 

przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.  

- Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, towarzystwo to może przejąć zarządzanie Funduszem. Przejęcie zarządzania 

wymaga zmiany Statutu Funduszu w części wskazującej firmę, siedzibę i adres 

zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo przejmujące 

zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem 

Funduszu, z chwilą wejścia w życie tych zmian w statucie.  

-Ryzyko zarządzania przez spółkę zarządzającą 

Towarzystwo, działając na podstawie art. 4 ust. 1a Ustawy, może w drodze umowy 

przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw. 

- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Subundusz 

Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana 

depozytariusza wymaga jednakże zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje 

obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo 

wykonuje je nienależycie: Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję; Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach 

wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia 

likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany 

depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana 

depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie 

obowiązków depozytariusza.  

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w 

szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o 

zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.  

- Ryzyko połączenia Funduszu lub Subfunduszy 
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Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

zarządzanych przez Towarzystwo. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję 

Towarzystwa o połączeniu funduszy.  

Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie 

majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Statut Funduszu w części dotyczącej polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o 

dokonanych zmianach oraz upływie terminu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. 

Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej 

Funduszu. 

- Ryzyko związane z przekształceniem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty  

Mając na uwadze, iż Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym, nie istnieje ryzyko 

związane z jego przekształceniem.c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta Nie dotyczy – 

nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa. 

d) Ryzyko inflacji  

Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza 

nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc 

spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu subfunduszu aktywów. 

Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. 

e) Ryzyko zmian w regulacjach prawnych w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego 

Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności 

gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny 

instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co 

może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że 
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działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania 

dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków 

mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez subfundusz stopy zwrotu. 

f) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  

W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 

zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów i Uczestników oraz 

nieprawidłową lub opóźnioną wycenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie 

systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także 

ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń 

zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów 

zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać 

ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 

Wystąpienie zdarzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu. 

3.1.3. Określenie profilu Inwestora wraz z określeniem zakresu czasowego 

inwestycji oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z  przyjęta polityką 

inwestycyjną Subfunduszu 

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie nawet w krótkim 

okresie, oczekują stabilnych zysków porównywalnych lub wyższych niż w przypadku 

depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i 

akceptują niskie ryzyko związane z inwestycjami Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery 

wartościowe. 

3.1.4. Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz 

oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu opisanych w Prospekcie 

z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną. 

1. Ustalanie Wartości Aktywów oraz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę 

Uczestnictwa 
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1.1   W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz 

dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości 

zobowiązań Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa 

ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w danym Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na 

potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa  w Dniu Wyceny nie 

uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze 

Uczestników w danym Subfunduszu w tym Dniu Wyceny. 

1.2. Wartość Aktywów Funduszu oraz wartość zobowiązań Funduszu w danym Dniu 

Wyceny jest ustalana według stanów aktywów w tym Dniu Wyceny oraz wartości aktywów i 

zobowiązań w tym Dniu Wyceny. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania ustala się, z 

zastrzeżeniem punktu 3.1 podpunkt 1 i 2 oraz punktów 4.1, 4.2 i 4.3 według wiarygodnie 

oszacowanej wartości godziwej. 

1.3. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów 

Funduszu w danym Dniu Wyceny o jego zobowiązania w tym Dniu Wyceny. 

1.4. Wartość Aktywów Funduszu stanowi suma Wartości Aktywów Subfunduszu i 

Wartości Aktywów innych Subfunduszy. Wartość Aktywów Netto Funduszu stanowi suma 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto innych Subfunduszy. 

1.5.  Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w walucie polskiej. Księgi 

rachunkowe Funduszu prowadzone są odrębnie dla Subfunduszu. 

2. Wycena składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku 

2.1. Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się 

w oparciu o ostatnie dostępne kursy z godziny 23:00 czasu polskiego z Dnia Wyceny. 

2.2 Zgodnie z postanowieniami poniższymi, wyceniane są następujące kategorie lokat 

Subfunduszu notowane na aktywnym rynku:  

− listy zastawne,  

− dłużne papiery wartościowe, 

− Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
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− Instrumenty Pochodne, 

− tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą. 

2.3 Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w 

następujący sposób: 

1) według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego: 

(a) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym 

wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o kurs zamknięcia lub w 

oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika 

lokat, 

(b) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez 

odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o cenę średnią transakcji 

ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję, z 

zastrzeżeniem, że jeżeli na Aktywnym Rynku organizowana jest sesja fixingowa, to 

do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego, 

(c) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych – w 

oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego, 

2)  jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena transakcyjna, a na Aktywnym Rynku 

organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu 

fixingowego,  

3)  jeżeli w Dniu Wyceny nie jest możliwe zastosowanie metod określonych w pkt. 1) i 2) a 

w szczególności, gdy na danym składniku lokat nie zawarto żadnej transakcji lub jeżeli Dzień 

Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, to ostatni 

dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs jest korygowany w sposób umożliwiający 

uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami opisanymi 

poniżej: 

(a) w przypadku dłużnych papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, za wartość 

godziwą przyjmuje się wartość oszacowaną przez serwis Bloomberg (w pierwszej 

kolejności wykorzystana zostanie wartość publikowana jako Bloomberg Generic, w 

drugiej – Bloomberg Fair Value). W przypadku, gdy nie będzie możliwe zastosowanie 

powyższych wartości do wyceny składnika lokat, szacowanie wartości godziwej zostanie 

dokonane w oparciu o, publicznie ogłoszoną na innym niż rynek główny Aktywnym 

Rynku, cenę tego składnika. W przypadku, gdy obie powyżej opisane metody nie będą 
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mogły być zastosowane, szacowanie wartości godziwej zostanie dokonane w oparciu o 

publicznie ogłoszoną na Aktywnym Rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w 

szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. Jeżeli wszystkie 

powyżej wskazane metody wyceny nie umożliwią oszacowania wartości godziwej, 

zostanie ona wyznaczona w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

lub przy zastosowaniu właściwego modelu wyceny składnika,  przy czym dane wejściowe 

do tego modelu będą pochodzić z Aktywnego Rynku, 

(b) w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą  - zgodnie z metodami 

określonymi w punkcie 3.1 podpunkt 4), 

(c) w przypadku innych składników lokat szacowanie wartości godziwej zostanie dokonane 

zgodnie z zapisami punktu 3.2. 

4)  w przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym 

Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Przy wyborze 

rynku głównego dla danego składnika lokat Subfundusz będzie kierował się następującymi 

zasadami: 

(a) wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca 

kalendarzowego, 

(b) kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w 

okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, 

(c) w przypadku, gdy papier wartościowy nowej emisji wprowadzany jest do obrotu w 

momencie nie pozwalającym na dokonanie porównania w okresie wskazanym w 

punkcie b), to wycena tego papieru wartościowego opiera się o rynek, w którym jako 

pierwszym ustalona została cena, zgodnie z pkt. 1) i 2), 

5)  do momentu ustalenia ceny papieru wartościowego nowej emisji, zgodnie z 

postanowieniami powyższymi, na potrzeby wyceny przyjmuje się, że jego wartość jest równa 

wartości nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości spowodowanych zdarzeniami mającymi 

wpływ na jego wartość godziwą, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 

3. Wycena składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

3.1  Wartość składników lokat Subfunduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza 

się, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących pożyczki papierów wartościowych, w 

następujący sposób:  
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1) dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, weksle, oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego 

będące papierami wartościowymi – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy 

zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej, z uwaględnieniem potencjalnych odpisów z 

tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne, 

2) dłużne papiery wartościowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne:  

(a) w przypadku, gdy charakter wbudowanych instrumentów pochodnych i ryzyka z nim 

związane są ściśle powiązane z charakterem wycenianego papieru dłużnego i ryzykami z nim 

związanymi wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana przy zastosowaniu 

odpowiedniego dla danego papieru dłużnego modelu wyceny; zastosowany model wyceny w 

zależności od charakterystyki wbudowanego instrumentu pochodnego lub charakterystyki 

sposobu naliczania oprocentowania będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 

poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych, zgodnie z pkt. 3) poniżej. 

Wbudowany instrument pochodny nie będzie wykazywany w księgach rachunkowych 

odrębnie,  

(b) w przypadku, gdy charakter wbudowanych instrumentów pochodnych i ryzyka z nim 

związane nie są ściśle powiązane z charakterem wycenianego papieru dłużnego i ryzykami z 

nim związanymi, wbudowany instrument pochodny wyceniany jest w oparciu o modele 

właściwe dla poszczególnych instrumentów pochodnych zgodnie z pkt. 3) poniżej i 

wykazywany jest w księgach rachunkowych odrębnie, 

3) instrumenty pochodne - w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego 

typu lokaty, w szczególności:  

(a) w przypadku kontraktów terminowych: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych,  

(b) w przypadku opcji:  

• europejskich: model Blacka-Scholesa, 

• egzotycznych: model skończonych różnic, model Monte Carlo lub drzewa dwumianowego, 

przy czym dopuszczalne jest również stosowanie wzorów analitycznych będących 

modyfikacją modelu Blacka-Scholesa, bądź innych technik wyceny uwzględniających 

charakterystykę wycenianej opcji egzotycznej, 

(c) w przypadku terminowych transakcji wymiany walut, stóp procentowych: model 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

4) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - w oparciu o ostatnio 
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ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, lub tytuł uczestnictwa, z 

uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą jakie miały miejsce po 

dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub tytuł 

uczestnictwa. Szacowanie wartości godziwej dokonywane jest według jednej z metod 

wskazanych w pkt. 3.2. W szczególności w przypadku braku aktualnej wyceny wartości 

aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub tytuł uczestnictwa ogłoszonej przez 

fundusz inwestycyjny lub fundusz zagraniczny, szacowanie wartości jednostek 

uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa może nastąpić w oparciu o ostatnio dostępną 

cenę transakcyjną, o ile nie odbiega ona istotnie od wartości ustalonej na bazie modelu 

teoretycznej wyceny, przy czym wycena jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa 

będzie dokonana na bazie ceny transakcyjnej. Stosowany w takim przypadku model 

teoretycznej wyceny powinien bazować na aktualnej praktyce rynkowej oraz najbardziej 

aktualnych danych dotyczących składu lokat wycenianego funduszu inwestycyjnego lub 

zagranicznego, 

5) instrumenty rynku pieniężnego nie będące papierami wartościowymi oraz inne 

instrumenty finansowe - w wartości godziwej, ustalonej za pomocą analizy 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub odpowiedniego dla danego instrumentu 

modelu, do którego dane będą pochodzić z Aktywnego Rynku, 

6) depozyty – w wartości godziwej wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz 

naliczonych odsetek; przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu 

Efektywnej Stopy Procentowej. 

3.2. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną 

poprzez:  

1)  oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę 

świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę 

przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lokat;  

2)  zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego 

modelu dane wejściowe pochodzą z Aktywnego Rynku;  

3)  oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod 

estymacji;  

4)  oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje Aktywny Rynek, na 

podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie 

składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.  
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3.3. Za powszechnie uznane metody estymacji przyjmuje się między innymi: 

1) metody rynkowe, w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz 

wskaźników wartości rynkowej spółek emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, 

2) metody dochodowe, w szczególności metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych,  

3) metody księgowe, w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto, 

4) ostatnio dostępne ceny transakcyjne dotyczące danego składnika, w szczególności cenę 

nabycia. 

3.4. Modele wyceny, o których mowa powyżej, będą stosowane w sposób ciągły. 

Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym 

Subfunduszu przez dwa kolejne okresy sprawozdawcze.  

3.5. Modele i metody wyceny składników lokat, o których mowa powyżej, podlegają 

uzgodnieniu z Depozytariuszem.  

3.6. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas 

wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość 

godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, 

nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.  

4.   Szczególne zasady wyceny  

4.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych oraz 

zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według 

zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. Przedmiotem pożyczki papierów 

wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe, których nabycie jest dopuszczalne 

przez Subfundusz.  

4.2. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, 

wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia 

oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej.  

4.3. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 

Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 

metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu 

Efektywnej Stopy Procentowej.  

4.4. Bony skarbowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy 

zastosowaniu Efektywnej Stopy Procentowej o ile, dla bonów skarbowych notowanych na 
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aktywnym rynku, wartość ta nie jest istotnie różna od ich wartości godziwej ustalonej na 

tym rynku. 

4.5. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu denominowane w walutach obcych 

wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku 

gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku – w walucie, w której są denominowane.  

4.6. Aktywa oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa powyżej, wykazuje się 

w złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla 

danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

4.7. Wartość Aktywów Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, 

dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do oststnio 

dostępnego średniego kursu wyliczonego dla waluty USD przez Narodowy Bank Polski, a 

jeżeli nie jest to możliwe do waluty Euro. 

5. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Dokonaliśmy analizy metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu Noble Fund Skarbowy 

(„Subfundusz”), wydzielonego w ramach Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

(„Fundusz”), opisanych w Rozdziale III punkt 3.1.4 Prospektu Informacyjnego Funduszu. 

Zarząd Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny 

za opracowanie i stosowanie polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz za wybór i przyjęcie 

odpowiednich metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu. 

Naszym zadaniem było wydanie oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny aktywów 

Subfunduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, 

poz. 1859) („Rozporządzenie”) oraz o kompletności i zgodności tych metod i zasad z polityką 

inwestycyjną Subfunduszu. 

Prace związane z wydaniem niniejszego oświadczenia przeprowadziliśmy zgodnie 

z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 w taki sposób, aby uzyskać 

racjonalną pewność, że opisane metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są zgodne 

z Rozporządzeniem oraz są kompletne i zgodne z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną. 

Naszym zdaniem, metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu opisane w Rozdziale III 

punkt 3.1.4 Prospektu Informacyjnego Funduszu, w zakresie instrumentów, których dotyczą, 

są we wszystkich istotnych aspektach: 
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• zgodne z Rozporządzeniem; 

• kompletne i zgodne z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną określoną w art. 9 

Rozdziału V Części I oraz art. 3 Rozdziału I Części II statutu Funduszu. 

 

w imieniu  

Ernst & Young Audit sp. z o.o. 

Rondo ONZ 100-124 Warszawa 

nr ewidencyjny 130 

 

 

Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 

3.1.5.Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w 

Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających 

Subfundusz 

3.1.5.1. Koszty Subfunduszu 

Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających 

Subfundusz, w tym wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może 

nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów określone są w treści art. 6 Rozdziału I 

Części II Statutu. 

3.1.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)   

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.  

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2012 wynosi: 1,51% 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 % 

gdzie: 

K - oznacza koszty Subunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość 

aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t. 
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Do kosztów całkowitych Subunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 

zobowiązań w walutach obcych.  

Koszty Subfunduszu nie uwzględnione przy obliczaniu Współczynnika Kosztów Całkowitych: 

1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem 

lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach 

rozliczeniowych i przez Depozytariusza, 

2) odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

3) świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, 

4) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, 

5) wartość usług dodatkowych. 

3.1.5.3.  Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

Towarzystwo nie pobiera Opłat Manipulacyjnych w związku ze zbywaniem lub 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany 

lub konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata Manipulacyjna za zamianę lub 

konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w 

wysokości wskazanej w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, z 

tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty 

dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu 

docelowym. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u 

poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie 

internetowej Towarzystwa.  

3.1.5.4. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia 

Towarzystwa za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników 

Subfunduszu 
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Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej, której wysokość byłaby uzależniona od wyników 

Subfunduszu. 

3.1.5.5.  Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za 

zarządzanie Subfunduszem Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia 

za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym 

lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub 

podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli Subundusz lokuje powyżej 50 

% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 

uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania 

Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa 

równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota 

stanowiąca w skali roku równowartość 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

Towarzystwo mając na uwadze prowadzona przez Fundusz politykę inwestycyjną nie pobiera 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy. 

3.1.5.6. Wskazanie istniejących umów lub porozumień na podstawie, których 

koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane 

między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot 

Nie ma zastosowania. 

3.1.5.7. Wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 

wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską 

oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

Następujące usługi dodatkowe realizowane są na rzecz Subfunduszu przez podmioty 

prowadzące działalność maklerską w ramach wykonywania przez nie umów pośrednictwa w 

obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami 

pochodnymi: 

- przekazywanie przygotowanych przez te podmioty analiz lub rekomendacji, 

- oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych 

systemów potwierdzeń zawarcia transakcji. 

Towarzystwo, ani Subfundusz nie ponosi w związku ze świadczeniem takich usług przez 

podmioty prowadzące działalność maklerską jakichkolwiek dodatkowych kosztów na rzecz 

tych podmiotów. Jedynym kosztem ponoszonym przez Subfundusz lub Towarzystwo są 

prowizje za pośredniczenie tych podmiotów w obrocie papierami wartościowymi, 
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instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, na których ustalenie nie 

wpływa fakt wykonywania przez podmioty prowadzące działalność maklerską świadczeń 

dodatkowych. Świadczenia dodatkowe nie wpływają także na wysokość wynagrodzenia 

Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. 

3.1.6.  Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym 

3.1.6.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku 

obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez 

biegłego rewidenta 

 

3.1.6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za 

ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 

lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat 
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3.1.6.3. Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w 

Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych 

rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka WIBID 

overnight (WIBID ON). 

Do dnia 30 lipca 2013 r. włącznie wzorzec do oceny efektywności  inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa Subfunduszu stanowiła średnia rentowność 52 tygodniowych bonów 

skarbowych. 

3.1.6.4.  Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz 

wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.1.6.2. 
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3.1.6.5.  Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest 

uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i 

odkupienia przez Subundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat 

manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania 

podobnych w przyszłości 

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji 

jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 

przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki 

historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”. 

27) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.1.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.2.1.3. Wskazanie uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych,  rynku, którego indeks dotyczy oraz stopnia odzwierciedlenia 

indeksu przez Subfundusz 

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych.”. 

28) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.2.1.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„3.2.1.4. Wskazanie czy wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 

Subfundusz może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu 

portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem 

Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Subfundusz lokuje 

Aktywa, Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego może ulegać istotnym zmianom.”. 

29) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.1.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.2.1.5.Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne oraz wpływu tych umów na ryzyko związane z przyjętą 

polityką inwestycyjną. 

Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot 

instrumenty pochodne i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  
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Subfundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub 

ograniczały ryzyko jej niewykonania.  

Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może 

powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w przypadku, gdy 

wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Subfunduszu, zachodzi 

prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z tej transakcji.”. 

30) W rozdziale III Prospektu zmieniono numerację pkt. 3.2.1.6 na 3.2.1.7 oraz 

dodano nowy pkt. 3.2.1.6. w następującym brzmieniu: 

„3.2.1.6. Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Brak jest gwaranta wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”. 

31) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.1.7 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.2.1.7. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie 

z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie 

może przekroczyć Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

32) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka 

inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka inwestycyjną Subfunduszu    

1) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną 

Uczestnicy akceptują średni poziom ryzyka wynikający z faktu lokowania części środków 

Subfunduszu w akcje i części środków w papiery dłużne. 

- Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku 

niekorzystnego kształtowania się wartościowych cen instrumentów finansowych będących 
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przedmiotem lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne 

rynku papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania 

całego rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi 

przedmiotem inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez 

dywersyfikację portfela papierów wartościowych. 

- Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe związane z możliwością niewypłacalności emitentów, charakterystyczne 

dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć 

negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z 

trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek 

lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.  

- Ryzyko kontrahenta  

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej 

przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to 

występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po 

dacie dokonania transakcji. 

- Ryzyko rozliczenia  

Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w 

terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu 

realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez 

Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. 

- Ryzyko płynności  

Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących 

poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub 

rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu 

papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. 

- Ryzyko walutowe  

Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. 

Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej 

poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą 

przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka 

zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu 
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Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu 

zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w 

wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 

aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość 

Aktywów Subfunduszu. 

- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  

Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów 

wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 

niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego 

sektora. 

- Ryzyko specyficzne spółki 

Akcje lub udziały spółek, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku 

specyficznemu danej spółki. Główne czynniki ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala 

działania i wielkość spółki, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, 

regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia losowe. 

- Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa 

W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych 

wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko braku wpływu  na  skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego 

funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma 

wpływu  na  zmiany  osoby  zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na 

zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – 

zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie 

periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 

zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu 

portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa - zawieszeniu podlega zbywanie 

i odkupywanie tych tytułów uczestnictwa, co wpływa na ograniczenie płynności lokaty w 

tytuły uczestnictwa, a w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły – także na 

możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co może prowadzić do 
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zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie 

przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może 

nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie 

do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w 

przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu,  może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego  nie uwzględniającej aktualnego składu jego portfela 

ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny. 

- Ryzyko niedopuszczenia walorów do notowań 

Ryzyko związane z faktem niedopuszczenia papierów wartościowych nabywanych przez 

Fundusz w ofercie pierwotnej. Może się okazać, że z różnych przyczyn te papiery 

wartościowe nie znajdą się w obrocie na rynku zorganizowanym (giełdzie). W takim 

przypadku ich płynność w znaczącym stopniu może ulec ograniczeniu, jak również przyjęte 

metody wyceny mogą spowodować powstanie różnicy pomiędzy wyceną papierów 

wartościowych w portfelu a możliwą do uzyskania ceną jego sprzedaży. 

- Ryzyko wyceny 

Ryzyko to wynika z faktu stosowania do wyceny lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

modeli wyceny przynależnych do poszczególnych kategorii lokat. W szczególności ryzyko to 

dotyczy szacowania wartości godziwej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3.2.4 podpunkt 3.1.7). 

Stosowanie modeli wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości Funduszu może 

prowadzić do rozbieżności pomiędzy wyceną dokonywaną według tych modeli a rzeczywistą 

wartością rynkową instrumentów podlegających wycenie.  

Istnieje ryzyko zastosowania przez Subfundusz błędnych modeli wyceny instrumentów 

finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może 

spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu 

nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej. Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub 

zawyżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko związane ze zmianą cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w wyniku 

zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena 

papierów wartościowych spada, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów 

wartościowych rośnie. W przypadku spółek finansujących swoją działalność poprzez kredyty 

podwyżki stóp procentowych mogą się wiązać ze zwiększeniem kosztów finansowych 
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ponoszonych przez te spółki, co może powodować kłopoty z wywiązywaniem się ze swoich 

zobowiązań w stosunku do obligatariuszy. Wymienione przyczyny zmian cen instrumentów 

finansowych na rynku wywołane zmianami stóp procentowych mogą wpływać na wahania 

oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko instrumentów pochodnych  

Ryzyko związane jest z występowaniem różnic między cenami instrumentów pochodnych a 

cenami aktywów zabezpieczanych przez te instrumenty pochodne.  

2) Opis ryzyka związanego z Uczestnictwem w Subfunduszu 

a) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki 

uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka 

związanego z inwestycją:  

- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze 

szczególnymi warunkami zawartych przez subfundusz transakcji 

Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w 

szczególności umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne 

oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości instrumentu pochodnego 

oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od 

oczekiwań zarządzającego.  

- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 

Subfundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. 

- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa;  

Brak możliwości zbycia istotnej części składników lokat Subfunduszu, może skutkować 

brakiem możliwości realizacji przez Subfundusz zobowiązań wobec Uczestników z tytułu 

złożonych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminach wskazanych w Prospekcie. 

- Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których 

uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

Ryzyko likwidacji subfunduszu oraz funduszu  

Zgodnie ze Statutem zarówno Subfudusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji. Rozwiązanie 

Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu 

i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 
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Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek 

Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym 

uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie 

przesłanek likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom 

będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony 

w stan likwidacji.  

W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz 

może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego 

likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. 

Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, 

że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w 

przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.  

- Ryzyko przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, towarzystwo to może przejąć zarządzanie Funduszem. Przejęcie zarządzania 

wymaga zmiany Statutu Funduszu w części wskazującej firmę, siedzibę i adres 

zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo przejmujące 

zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem 

Funduszu, z chwilą wejścia w życie tych zmian w statucie.  

- Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą 

Towarzystwo, działając na podstawie art. 4 ust. 1a Ustawy, może w drodze umowy 

przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.  

- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Fundusz 

Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana 

depozytariusza wymaga jednakże zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje 

obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo 

wykonuje je nienależycie: Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję; Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach 

wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia 

likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany 

depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana 
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depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie 

obowiązków depozytariusza.  

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w 

szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o 

zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.  

- Ryzyko połączenia Funduszy lub Subfunduszy 

Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

zarządzanych przez Towarzystwo. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję 

Towarzystwa o połączeniu funduszy.  

Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie 

majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Statut Funduszu w części dotyczącej polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o 

dokonanych zmianach oraz upływie terminu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. 

Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej 

Funduszu. 

- Ryzyko związane z przekształceniem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty 

Mając na uwadze, iż Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym, nie istnieje ryzyko 

związane z jego przekształceniem. 

c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta  

Nie dotyczy – nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa. 

d) Ryzyko inflacji  

Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza 

nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc 

spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu subfunduszu aktywów. 

Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. 
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e) Ryzyko zmian w regulacjach prawnych w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego 

Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności 

gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny 

instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co 

może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że 

działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania 

dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków 

mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez subfundusz stopy zwrotu. 

f) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  

W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 

zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów i Uczestników oraz 

nieprawidłową lub opóźnioną wycenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie 

systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także 

ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń 

zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów 

zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać 

ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 

Wystąpienie zdarzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu.”.    

33) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.2.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie profilu Inwestora wraz z określenium zakresu czasowego inwestycji 

oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z  przyjęta polityką inwestycyjną 

Subfunduszu”. 

34) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.2.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz 

oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu opisanych w Prospekcie 

z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o 
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zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną.”. 

35) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.4.1 pkt 1.1. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje 

wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości 

zobowiązań Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa 

ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w danym Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na 

potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa  w Dniu Wyceny nie 

uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze 

Subrejestrze Uczestników w danym Subfunduszu w tym Dniu Wyceny.”. 

36) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.5.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)  

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. 

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2012 wynosi:   

4,02% 

 Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 % 

gdzie: 

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość 

aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t. 

Do kosztów całkowitych Subunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 

zobowiązań w walutach obcych.  
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Koszty Subfunduszu nie uwzględnione przy obliczaniu Współczynnika Kosztów Całkowitych: 

- koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem 

lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach 

rozliczeniowych i przez Depozytariusza, 

- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

- świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, 

- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, 

- wartość usług dodatkowych.”. 

37) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.5.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.2.5.3. Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż: 

− 4% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 

− 2% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C pobiera Opłatę 

Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:  

− 2% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed 

opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,  

− 4% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed 

opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany lub 

konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna za zamianę lub konwersję 

pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w wysokości 

wskazanej w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, z tym 

zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty 

dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym. 
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Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na Jednostak 

Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat. Opłaty Manipulacyjne mogą być 

określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu zbywającego Jednostki 

Uczestnictwa bezpośrednio.  

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę 

Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z obowiązku 

ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej. 

Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących 

wypadkach:  

− w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub subfunduszu, 

− 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 czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie 

jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, 

rozumie się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach 

konwersji lub zamiany 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. 

− w ramach uczestnictwa w Programach, 

− w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych 

od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, 

pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników 

akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów 

współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi 

umów o świadczenie usług, 

− dokonywania przez Uczestnika reinwestycji, 

− na wniosek Dystrybutora, 

− w ramach uwzględnienia Reklamacji Uczestnika. 
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Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u poszczególnych 

dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej 

Towarzystwa.”.  

38) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.2.5.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za 

zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu”. 

39) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.2.5.5. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 

Subfunduszem Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie 

funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją 

wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy 

kapitałowej towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50 % swoich aktywów 

w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych 

funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania”. 

40) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.2.5.7. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość 

prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na 

wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem”. 

41) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.6.1. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego”. 
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42) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.6.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.2.6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za 

ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat”. 

 

43) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.6.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.2.6.3. Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie zmiennych rynkowych najlepiej 

oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu 
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Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stopa zwrotu składająca 

się w 50% ze stopy zwrotu indeksu WIG oraz w 50% ze stawki WIBID overnight (WIBID ON). 

Do dnia 30 lipca 2013 r. włącznie wzorzec do oceny efektywności  inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa stanowiła stopa zwrotu zbudowana w 50% ze stopy zwrotu indeksu WIG oraz w 

50% ze średniej rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych”. 

44) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.6.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, 

odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.2.6.2”.  

 

45) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.2.6.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest 

uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i 

odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat 

manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania 

podobnych w przyszłości 

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji 

jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 

przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych. 

Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”. 
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46) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.1.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.1.3. Wskazanie uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych, rynku, którego indeks dotyczy oraz stopnia odzwierciedlenia 

indeksu przez Subfundusz 

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych.”. 

47) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.3.1.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„3.3.1.4. Wskazanie czy wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 

Subfundusz może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu 

portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem”.  

48) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.1.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.1.5.Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne oraz wpływu tych umów na ryzyko związane z przyjętą 

polityką inwestycyjną. 

Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot 

instrumenty pochodne i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  

Subfundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub 

ograniczały ryzyko jej niewykonania.  

Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może 

powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w przypadku, gdy 

wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Subfunduszu, zachodzi 

prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z tej transakcji.”. 

49) W rozdziale III Prospektu przemianowuje się dotychczasowy pkt. 3.3.1.6 na 

pkt. 3.3.1.7. oraz dodaje nowy pkt. 3.3.1.6. w następującym brzmieniu: 

„3.3.1.6 Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Brak jest gwaranta wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”. 
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50) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.1.7. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.1.7 Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie 

z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie 

może przekroczyć wartości aktywów netto Subfunduszu.”. 

51) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„1) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną: 

Uczestnicy akceptują wysoki poziom ryzyka wynikający z faktu lokowania większości 

środków Subfunduszu w akcje.  

- Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku 

niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych będących przedmiotem 

lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku 

papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego 

rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem 

inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela 

papierów wartościowych. 

- Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe związane z możliwością niewypłacalności emitentów, charakterystyczne 

dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć 

negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z 

trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek 

lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

- Ryzyko kontrahenta  

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej 

przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to 
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występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po 

dacie dokonania transakcji. 

- Ryzyko rozliczenia  

Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w 

terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu 

realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez 

Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. 

- Ryzyko płynności  

Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących 

poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub 

rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu 

papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. 

- Ryzyko walutowe  

Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. 

Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej 

poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą 

przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka 

zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu 

Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu 

zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w 

wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 

aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość 

Aktywów Subfunduszu. 

- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  

Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów 

wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 

niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego 

sektora. 

- Ryzyko specyficzne spółki 

Akcje lub udziały spółek, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku 

specyficznemu danej spółki. Główne czynniki ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala 
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działania i wielkość spółki, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, 

regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia losowe. 

- Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa 

W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych 

wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko braku wpływu na  skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego 

funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma 

wpływu  na  zmiany  osoby  zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na 

zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – 

zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie 

periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 

zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu 

portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa - zawieszeniu podlega zbywanie 

i odkupywanie tych tytułów uczestnictwa, co wpływa na ograniczenie płynności lokaty w 

tytuły uczestnictwa, a w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły – także na 

możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co może prowadzić do 

zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie 

przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może 

nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie 

do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w 

przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego nie uwzględniającej aktualnego składu jego portfela 

ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny. 

- Ryzyko niedopuszczenia walorów do notowań 

Ryzyko związane z faktem niedopuszczenia papierów wartościowych nabywanych przez 

Fundusz w ofercie pierwotnej. Może się okazać, że z różnych przyczyn te papiery 

wartościowe nie znajdą się w obrocie na rynku zorganizowanym (giełdzie). W takim 

przypadku ich płynność w znaczącym stopniu może ulec ograniczeniu, jak również przyjęte 
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metody wyceny mogą spowodować powstanie różnicy pomiędzy wyceną papierów 

wartościowych w portfelu a możliwą do uzyskania ceną jego sprzedaży. 

- Ryzyko wyceny 

Ryzyko to wynika z faktu stosowania do wyceny lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

modeli wyceny przynależnych do poszczególnych kategorii lokat. W szczególności ryzyko to 

dotyczy szacowania wartości godziwej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3.3.4 podpunkt 3.1.7). 

Stosowanie modeli wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości Funduszu może 

prowadzić do rozbieżności pomiędzy wyceną dokonywaną według tych modeli a rzeczywistą 

wartością rynkową instrumentów podlegających wycenie.  

Istnieje ryzyko zastosowania przez Subfundusz błędnych modeli wyceny instrumentów 

finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może 

spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu 

nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej. Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub 

zawyżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko związane ze zmianą cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w wyniku 

zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena 

papierów wartościowych spada, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów 

wartościowych rośnie. W przypadku spółek finansujących swoją działalność poprzez kredyty 

podwyżki stóp procentowych mogą się wiązać ze zwiększeniem kosztów finansowych 

ponoszonych przez te spółki, co może powodować kłopoty z wywiązywaniem się ze swoich 

zobowiązań w stosunku do obligatariuszy. Wymienione przyczyny zmian cen instrumentów 

finansowych na rynku wywołane zmianami stóp procentowych mogą wpływać na wahania 

oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko instrumentów pochodnych  

Ryzyko związane jest z występowaniem różnic między cenami instrumentów pochodnych a 

cenami aktywów zabezpieczanych przez te instrumenty pochodne.  

2) Opis ryzyka związanego z Uczestnictwem w Subfunduszu 

a) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki 

uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka 

związanego z inwestycją:  

- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze 

szczególnymi warunkami zawartych przez subfundusz transakcji 
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Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w 

szczególności umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne 

oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości instrumentu pochodnego 

oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od 

oczekiwań zarządzającego.  

- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 

Subfundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. 

 

- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa;  

Brak możliwości zbycia istotnej części składników lokat Subfunduszu, może skutkować 

brakiem możliwości realizacji przez Subfundusz zobowiązań wobec Uczestników z tytułu 

złożonych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminach wskazanych w Prospekcie. 

b) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których 

Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

- Ryzyko likwidacji subfunduszu oraz funduszu  

Zgodnie ze Statutem zarówno Subfudusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji. Rozwiązanie 

Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu 

i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 

Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek 

Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym 

uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie 

przesłanek likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom 

będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony 

w stan likwidacji.  

W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz 

może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego 

likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. 

Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, 

że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w 

przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.  
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- Ryzyko przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, towarzystwo to może przejąć zarządzanie Funduszem. Przejęcie zarządzania 

wymaga zmiany Statutu Funduszu w części wskazującej firmę, siedzibę i adres 

zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo przejmujące 

zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem 

Funduszu, z chwilą wejścia w życie tych zmian w statucie.  

- Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą 

Towarzystwo, działając na podstawie art. 4 ust. 1a Ustawy, może w drodze umowy 

przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.  

- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Fundusz 

Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana 

depozytariusza wymaga jednakże zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje 

obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo 

wykonuje je nienależycie: Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję; Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach 

wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia 

likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany 

depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana 

depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie 

obowiązków depozytariusza.  

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w 

szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o 

zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.  

- Ryzyko połączenia Funduszy lub Subfunduszy 

Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

zarządzanych przez Towarzystwo. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję 

Towarzystwa o połączeniu funduszy.  
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Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie 

majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Statut Funduszu w części dotyczącej polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o 

dokonanych zmianach oraz upływie terminu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. 

Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej 

Funduszu. 

- Ryzyko związane z przekształceniem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty 

Mając na uwadze, iż Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym, nie istnieje ryzyko 

związane z jego przekształceniem. 

c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta  

Nie dotyczy – nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa.d) Ryzyko inflacji  

Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza 

nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc 

spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu subfunduszu aktywów. 

Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. 

e) Ryzyko zmian w regulacjach prawnych w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego 

Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności 

gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny 

instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co 

może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że 

działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania 

dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków 

mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez subfundusz stopy zwrotu. 

f) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  
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W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 

zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów i Uczestników oraz 

nieprawidłową lub opóźnioną wycenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie 

systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także 

ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń 

zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów 

zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać 

ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 

Wystąpienie zdarzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

 

52) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.3.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.3. Określenie profilu Inwestora wraz z określeniem zakresu czasowego 

inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z  przyjęta polityką 

inwestycyjną Subfunduszu”. 

 

53) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.3.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.4.Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz 

oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w Prospekcie z 

przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną.”. 

54) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.4.1. ppkt. 1.1. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje 

wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości zobowiązań 

Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia 

Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 

ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, a także ustalenia 

ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
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podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w 

danym Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa  w Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz 

kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze Uczestników w danym Subfunduszu w tym Dniu 

Wyceny. 

 

55) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.5.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC 

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. 

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2012 wynosi: 

4,98% 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 % 

gdzie: 

K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subunduszu, obliczoną w oparciu o wartość 

aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t. 

Do kosztów całkowitych Subunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 

zobowiązań w walutach obcych.  

Koszty Subfunduszu nie uwzględnione przy obliczaniu Współczynnika Kosztów Całkowitych: 

− koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z 

nabyciem lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach 

rozliczeniowych i przez Depozytariusza, 

− odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

− świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, 

− opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, 

− wartość usług dodatkowych.”. 
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56) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.5.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.5.3 Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż: 

− 4% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 

− 2% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C  pobiera Opłatę 

Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:  

− 2% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa 

przed opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,   

− 4% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa 

przed opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany 

lub konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna za zamianę lub 

konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w 

wysokości wskazanej w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, z 

tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty 

dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu 

docelowym. 

 

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na 

Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat. Opłaty 

Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu 

zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.  

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę 

Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z 

obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej. 
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Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących 

wypadkach:  

− w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub subfunduszu, 

− 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 czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie 

jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, 

rozumie się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach 

konwersji lub zamiany 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.  

− w ramach uczestnictwa w Programach,  

− w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych 

od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, 

pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników 

akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów 

współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi 

umów o świadczenie usług,  

− dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,  

− na wniosek Dystrybutora, 

− w ramach uwzględnienia Reklamacji Uczestnika. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u 

poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie 

internetowej Towarzystwa.”. 

57) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.3.5.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„3.3.5.4. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia 

Towarzystwa za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników 

Subfunduszu”. 
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58) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.3.5.5. poprzez zastąpienie 

wyrazu „Fundusz” wyrazem „Subfundusz”. 

59) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.3.5.7. poprzez zastąpienie 

wyrazu „świadczeń” wyrazem „usług”. 

60) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.6.1. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.6.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku 

obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez 

biegłego rewidenta”. 

 

61) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.6.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za 

ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, 

albo za ostatnie, 3, 5 i 10 lat”. 
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62) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.6.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.3.6.3. Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w 

Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych 

rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu  

Indeks składający się w 90% z indeksu WIG oraz w 10% ze stawki WIBID O/N”. 

63) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.6.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, 

odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.3.6.2.”. 

 

64) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.3.6.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 
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„3.3.6.5. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest 

uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i 

odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat 

manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania 

podobnych w przyszłości 

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji 

jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 

przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych. 

Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”. 

65) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.1.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.4.1.3. Wskazanie uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych, rynku, którego indeks dotyczy oraz stopnia odzwierciedlenia 

indeksu przez Subfundusz 

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych.”. 

66) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.4.1.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„3.4.1.4. Wskazanie czy wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 

Subfundusz może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu 

portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem”. 

67) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.1.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.4.1.5. Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne oraz wpływu tych umów na ryzyko związane z przyjętą 

polityką inwestycyjną. 

Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot 

instrumenty pochodne i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  

Subfundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub 

ograniczały ryzyko jej niewykonania.  
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Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może 

powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w przypadku, gdy 

wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Subfunduszu, zachodzi 

prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z tej transakcji.”. 

68) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.1.6. przemianowuje się na pkt. 

3.4.1.7. oraz dodaje się nowy pkt. 3.4.1.6. w następującym brzmieniu: 

„3.4.1.6 Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Brak jest gwaranta wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”. 

69) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.1.7. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.4.1.7. Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie 

z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie 

może przekroczyć wartości aktywów netto Subfunduszu.”. 

70) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.4.2. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w 

tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka inwestycyjną 

Subfunduszu 

1) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną 

- Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku 

niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych będących przedmiotem 

lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku 

papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego 

rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem 
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inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela 

papierów wartościowych. 

- Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe związane z możliwością niewypłacalności emitentów, charakterystyczne 

dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć 

negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z 

trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek 

lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

- Ryzyko kontrahenta  

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej 

przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to 

występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po 

dacie dokonania transakcji. 

- Ryzyko rozliczenia  

Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w 

terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu 

realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez 

Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. 

- Ryzyko płynności  

Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących 

poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub 

rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu 

papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. 

- Ryzyko walutowe  

Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. 

Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej 

poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą 

przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka 

zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu 

Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu 

zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w 

wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 
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aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość 

Aktywów Subfunduszu. 

- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  

Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów 

wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 

niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego 

sektora. 

- Ryzyko specyficzne spółki 

Akcje lub udziały spółek, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku 

specyficznemu danej spółki. Główne czynniki ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala 

działania i wielkość spółki, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, 

regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia losowe. 

- Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa 

W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych 

wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko braku wpływu  na  skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego 

funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma 

wpływu  na  zmiany  osoby  zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na 

zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – 

zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie 

periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 

zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu 

portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa - zawieszeniu podlega zbywanie 

i odkupywanie tych tytułów uczestnictwa, co wpływa na ograniczenie płynności lokaty w 

tytuły uczestnictwa, a w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły – także na 

możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co może prowadzić do 

zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu . Zgodnie 

przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może 

nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie 
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do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w 

przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego nie uwzględniającej aktualnego składu jego portfela 

ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny. 

- Ryzyko niedopuszczenia walorów do notowań 

Ryzyko związane z faktem niedopuszczenia papierów wartościowych nabywanych przez 

Fundusz w ofercie pierwotnej. Może się okazać, że z różnych przyczyn te papiery 

wartościowe nie znajdą się w obrocie na rynku zorganizowanym (giełdzie). W takim 

przypadku ich płynność w znaczącym stopniu może ulec ograniczeniu, jak również przyjęte 

metody wyceny mogą spowodować powstanie różnicy pomiędzy wyceną papierów 

wartościowych w portfelu a możliwą do uzyskania ceną jego sprzedaży. 

- Ryzyko wyceny 

Ryzyko to wynika z faktu stosowania do wyceny lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

modeli wyceny przynależnych do poszczególnych kategorii lokat. W szczególności ryzyko to 

dotyczy szacowania wartości godziwej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3.4.4 podpunkt 3.1.7). 

Stosowanie modeli wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości Funduszu może 

prowadzić do rozbieżności pomiędzy wyceną dokonywaną według tych modeli a rzeczywistą 

wartością rynkową instrumentów podlegających wycenie.  

Istnieje ryzyko zastosowania przez Subfundusz błędnych modeli wyceny instrumentów 

finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może 

spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu 

nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej. Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub 

zawyżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko związane ze zmianą cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w wyniku 

zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena 

papierów wartościowych spada, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów 

wartościowych rośnie. W przypadku spółek finansujących swoją działalność poprzez kredyty 

podwyżki stóp procentowych mogą się wiązać ze zwiększeniem kosztów finansowych 

ponoszonych przez te spółki, co może powodować kłopoty z wywiązywaniem się ze swoich 

zobowiązań w stosunku do obligatariuszy. Wymienione przyczyny zmian cen instrumentów 
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finansowych na rynku wywołane zmianami stóp procentowych mogą wpływać na wahania 

oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko instrumentów pochodnych  

Ryzyko związane jest z występowaniem różnic między cenami instrumentów pochodnych a 

cenami aktywów zabezpieczanych przez te instrumenty pochodne.  

2) Opis ryzyka związanego z Uczestnictwem w Subfunduszu 

a) Ryzyko nieosiagnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki 

uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka 

związanego z inwestycją:  

- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze 

szczególnymi warunkami zawartych przez subfundusz transakcji 

Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w 

szczególności umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne 

oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości instrumentu pochodnego 

oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od 

oczekiwań zarządzającego.  

- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 

Subfundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. 

- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Brak możliwości zbycia istotnej części składników lokat Subfunduszu, może skutkować 

brakiem możliwości realizacji przez Subfundusz zobowiązań wobec Uczestników z tytułu 

złożonych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminach wskazanych w Prospekcie. 

b) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których 

uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

- Ryzyko likwidacji subfunduszu oraz funduszu  

Zgodnie ze Statutem zarówno Subfudusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji. Rozwiązanie 

Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu 

i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 

Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek 

Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym 
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uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie 

przesłanek likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom 

będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony 

w stan likwidacji.  

W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz 

może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego 

likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. 

Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, 

że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w 

przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.  

- Ryzyko przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, towarzystwo to może przejąć zarządzanie Funduszem. Przejęcie zarządzania 

wymaga zmiany Statutu Funduszu w części wskazującej firmę, siedzibę i adres 

zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo przejmujące 

zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem 

Funduszu, z chwilą wejścia w życie tych zmian w statucie.  

- Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą 

Towarzystwo, działając na podstawie art. 4 ust. 1a Ustawy, może w drodze umowy 

przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.  

- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Fundusz 

Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana 

depozytariusza wymaga jednakże zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje 

obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo 

wykonuje je nienależycie: Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję; Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach 

wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia 

likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany 

depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana 

depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie 

obowiązków depozytariusza.  
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Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w 

szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o 

zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.  

- Ryzyko połączenia Funduszy lub Subfunduszy 

Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

zarządzanych przez Towarzystwo. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję 

Towarzystwa o połączeniu funduszy.  

Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie 

majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Statut Funduszu w części dotyczącej polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o 

dokonanych zmianach oraz upływie terminu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. 

Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej 

Funduszu. 

- Ryzyko związane z przekształceniem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty 

Mając na uwadze, iż Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym, nie istnieje ryzyko 

związane z jego przekształceniem. 

c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta  

Nie dotyczy – nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa. 

d) Ryzyko inflacji  

Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza 

nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc 

spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu subfunduszu aktywów. 

Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. 

e) Ryzyko zmian w regulacjach prawnych w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego 
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Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności 

gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny 

instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co 

może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że 

działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania 

dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków 

mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez subfundusz stopy zwrotu. 

f) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  

W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 

zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów i Uczestników oraz 

nieprawidłową lub opóźnioną wycenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie 

systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także 

ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń 

zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów 

zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać 

ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 

Wystąpienie zdarzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

71) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.4.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie profilu Inwestora wraz z określeniem zakresu czasowego inwestycji 

oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z  przyjęta polityką inwestycyjną 

Subfunduszu”. 

72) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.4.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz 

oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w Prospekcie z 

przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną.”. 
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73) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.4.1. ppkt. 1.1. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje 

wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości 

zobowiązań Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa 

ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w danym Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na 

potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa  w Dniu Wyceny nie 

uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze 

Uczestników w danym Subfunduszu w tym Dniu Wyceny.”. 

74) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.5.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.4.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)  

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. 

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2012 wynosi: 

6,03% 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 % 

gdzie: 

K - oznacza koszty Subunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość 

aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t. 

Do kosztów całkowitych Subunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 

zobowiązań w walutach obcych. 

Koszty Subfunduszu nie uwzględnione przy obliczaniu Współczynnika Kosztów Całkowitych: 
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− koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z 

nabyciem lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach 

rozliczeniowych i przez Depozytariusza, 

− odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

− świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, 

− opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, 

− wartość usług dodatkowych.”. 

 

75) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.5.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.4.5.3. Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

 Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż: 

− 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 

− 2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C  pobiera Opłatę 

Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:  

− 2,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa 

przed opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,   

− 5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa 

przed opodatkowaniem – dla   Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany 

lub konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna za zamianę lub 

konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w 

wysokości wskazanej w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, z 

tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty 

dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu 

docelowym. 
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Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na 

Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat. Opłaty 

Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu 

zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.  

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę 

Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z 

obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej. 

Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących 

wypadkach:  

− w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub subfunduszu, 

− 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 czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie 

jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, 

rozumie się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach 

konwersji lub zamiany 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.   

− w ramach uczestnictwa w Programach,  

− w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych 

od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, 

pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników 

akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów 

współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi 

umów o świadczenie usług,  

− dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,  

− na wniosek Dystrybutora, 

− w ramach uwzględnienia Reklamacji Uczestnika. 
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Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u 

poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie 

internetowej Towarzystwa.”. 

76) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.4.5.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za 

zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu”. 

77) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.4.5.5. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 

Subfunduszem Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub 

instytucją wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub 

podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50 

% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 

uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania”. 

78) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.4.5.7. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie świadczeń dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 

wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską 

oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem”. 

79) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.6.1. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego 

według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego 

rewidenta”. 
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80) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.6.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za 

ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 

lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat”. 

 

81) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.6.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, 

odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.4.6.2.”.  
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82) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.4.6.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.4.6.5. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest 

uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i 

odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat 

manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania 

podobnych w przyszłości 

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji 

jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 

przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych. 

Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”. 

83) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.1.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.1.3. Wskazanie uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych, rynku, którego indeks dotyczy oraz stopnia odzwierciedlenia 

indeksu przez Subfundusz 

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych.”. 

84) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.5.1.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„3.5.1.4.Wskazanie czy wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego 

Subfundusz może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu 

portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem”. 
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85) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.1.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.1.5. Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne oraz wpływu tych umów na ryzyko związane z przyjętą 

polityką inwestycyjną. 

Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot 

instrumenty pochodne i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  

Subfundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub 

ograniczały ryzyko jej niewykonania.  

Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może 

powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w przypadku, gdy 

wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Subfunduszu, zachodzi 

prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z tej transakcji.”. 

86) W rozdziale III Prospektu pkt. 3.5.1.6. przemianowuje się na pkt. 3.5.1.7. oraz 

dodaje się nowy pkt. 3.5.1.6. w następującym brzmieniu: 

„3.5.1.6 Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Brak jest gwaranta wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”. 

87) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.1.7. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.1.7 Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie 

z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie 

może przekroczyć wartości aktywów netto Subfunduszu.”. 



 

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, wysokoć kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w cało ci). 

Tel. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl 

88) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.2. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w 

tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka inwestycyjną 

Subfunduszu 

1) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną 

Uczestnicy akceptują ryzyko wynikające z przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej, 

zakładającej lokowanie aktywów w dowolne kategorie lokat dopuszczalne Statutem, z 

zastrzeżeniem maksymalnego zaangażowania w papiery wartościowe o charakterze 

udziałowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity 

depozytowe i obligacje zamienne na akcje) na poziomie nie wyższym niż  50% Aktywów 

Subfunduszu. 

- Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku 

niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych będących przedmiotem 

lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku 

papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego 

rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem 

inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela 

papierów wartościowych. 

- Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe związane z możliwością niewypłacalności emitentów, charakterystyczne 

dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć 

negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z 

trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek 

lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

- Ryzyko kontrahenta  

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej 

przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to 

występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po 

dacie dokonania transakcji. 

- Ryzyko rozliczenia  

Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w 

terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu 
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realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez 

Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. 

- Ryzyko płynności  

Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących 

poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub 

rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu 

papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. 

- Ryzyko walutowe  

Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. 

Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej 

poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą 

przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka 

zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu 

Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu 

zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w 

wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 

aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość 

Aktywów Subfunduszu. 

- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  

Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów 

wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 

niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego 

sektora. 

- Ryzyko specyficzne spółki 

Akcje lub udziały spółek, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku 

specyficznemu danej spółki. Główne czynniki ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala 

działania i wielkość spółki, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, 

regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia losowe. 

- Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa 

W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych 

wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk: 
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• ryzyko braku wpływu  na  skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego 

funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma 

wpływu  na  zmiany  osoby  zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na 

zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – 

zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie 

periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 

zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu 

portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa - zawieszeniu podlega zbywanie 

i odkupywanie tych tytułów uczestnictwa, co wpływa na ograniczenie płynności lokaty w 

tytuły uczestnictwa, a w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły – także na 

możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co może prowadzić do 

zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie 

przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może 

nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie 

do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w 

przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego nie uwzględniającej aktualnego składu jego portfela 

ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny. 

- Ryzyko niedopuszczenia walorów do notowań 

Ryzyko związane z faktem niedopuszczenia papierów wartościowych nabywanych przez 

Fundusz w ofercie pierwotnej. Może się okazać, że z różnych przyczyn te papiery 

wartościowe nie znajdą się w obrocie na rynku zorganizowanym (giełdzie). W takim 

przypadku ich płynność w znaczącym stopniu może ulec ograniczeniu, jak również przyjęte 

metody wyceny mogą spowodować powstanie różnicy pomiędzy wyceną papierów 

wartościowych w portfelu a możliwą do uzyskania ceną jego sprzedaży. 

- Ryzyko wyceny 

Ryzyko to wynika z faktu stosowania do wyceny lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

modeli wyceny przynależnych do poszczególnych kategorii lokat. W szczególności ryzyko to 
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dotyczy szacowania wartości godziwej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3.5.4 podpunkt 3.1.7). 

Stosowanie modeli wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości Funduszu może 

prowadzić do rozbieżności pomiędzy wyceną dokonywaną według tych modeli a rzeczywistą 

wartością rynkową instrumentów podlegających wycenie.  

Istnieje ryzyko zastosowania przez Subfundusz błędnych modeli wyceny instrumentów 

finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może 

spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu 

nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej. Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub 

zawyżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko związane ze zmianą cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w wyniku 

zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena 

papierów wartościowych spada, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów 

wartościowych rośnie. W przypadku spółek finansujących swoją działalność poprzez kredyty 

podwyżki stóp procentowych mogą się wiązać ze zwiększeniem kosztów finansowych 

ponoszonych przez te spółki, co może powodować kłopoty z wywiązywaniem się ze swoich 

zobowiązań w stosunku do obligatariuszy. Wymienione przyczyny zmian cen instrumentów 

finansowych na rynku wywołane zmianami stóp procentowych mogą wpływać na wahania 

oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko instrumentów pochodnych  

Ryzyko związane jest z występowaniem różnic między cenami instrumentów pochodnych a 

cenami aktywów zabezpieczanych przez te instrumenty pochodne.  

2) Opis ryzyka związanego z Uczestnictwem w Subfunduszu 

a) Ryzyko nieosiagnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki 

uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka 

związanego z inwestycją:  

- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze 

szczególnymi warunkami zawartych przez subfundusz transakcji 

Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w 

szczególności umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne 

oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości instrumentu pochodnego 
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oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od 

oczekiwań zarządzającego.  

- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 

Subfundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. 

 

- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Brak możliwości zbycia istotnej części składników lokat Subfunduszu, może skutkować 

brakiem możliwości realizacji przez Subfundusz zobowiązań wobec Uczestników z tytułu 

złożonych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminach wskazanych w Prospekcie. 

b) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których 

uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

- Ryzyko likwidacji subfunduszu oraz funduszu  

Zgodnie ze Statutem zarówno Subfudusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji. Rozwiązanie 

Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu 

i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 

Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek 

Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym 

uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie 

przesłanek likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom 

będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony 

w stan likwidacji.  

W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz 

może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego 

likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. 

Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, 

że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w 

przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.  

- Ryzyko przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, towarzystwo to może przejąć zarządzanie Funduszem. Przejęcie zarządzania 

wymaga zmiany Statutu Funduszu w części wskazującej firmę, siedzibę i adres 
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zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo przejmujące 

zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem 

Funduszu, z chwilą wejścia w życie tych zmian w statucie.  

- Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą 

Towarzystwo, działając na podstawie art. 4 ust. 1a Ustawy, może w drodze umowy 

przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.  

- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Fundusz 

Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana 

depozytariusza wymaga jednakże zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje 

obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo 

wykonuje je nienależycie: Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję; Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach 

wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia 

likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany 

depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana 

depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie 

obowiązków depozytariusza.  

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w 

szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o 

zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.  

- Ryzyko połączenia Funduszy lub Subfunduszy 

Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

zarządzanych przez Towarzystwo. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję 

Towarzystwa o połączeniu funduszy.  

Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie 

majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
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Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Statut Funduszu w części dotyczącej polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o 

dokonanych zmianach oraz upływie terminu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. 

Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej 

Funduszu. 

- Ryzyko związane z przekształceniem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty 

Mając na uwadze, iż Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym, nie istnieje ryzyko 

związane z jego przekształceniem. 

c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta  

Nie dotyczy – nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa. 

d) Ryzyko inflacji  

Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza 

nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc 

spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu subfunduszu aktywów. 

Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. 

e) Ryzyko zmian w regulacjach prawnych w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego 

Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności 

gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny 

instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co 

może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że 

działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania 

dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków 

mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez subfundusz stopy zwrotu. 

f) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  

W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 

zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów i Uczestników oraz 

nieprawidłową lub opóźnioną wycenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie 

systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także 

ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń 
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zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów 

zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać 

ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 

Wystąpienie zdarzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

89) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.5.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie profilu Inwestora wraz z określeniem zakresu czasowego inwestycji 

oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z  przyjęta polityką inwestycyjną 

Subfunduszu”. 

90) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.5.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz 

oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w Prospekcie z 

przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną.”. 

91) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.4.1 ppkt. 1.1. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje 

wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości 

zobowiązań Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa 

ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w danym Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na 

potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa  w Dniu Wyceny nie 

uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze 

Uczestników w danym Subdunduszu w tym Dniu Wyceny.”. 

92) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.5.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 
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„3.5.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)  

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. 

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2012 wynosi: 

3,57% 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 % 

gdzie: 

K - oznacza koszty Subunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość 

aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t. 

Do kosztów całkowitych Subunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 

zobowiązań w walutach obcych.  

Koszty Subfunduszu nie uwzględnione przy obliczaniu Współczynnika Kosztów Całkowitych: 

− koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z 

nabyciem lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach 

rozliczeniowych i przez Depozytariusza, 

− odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

− świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, 

− opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, 

− wartość usług dodatkowych.”. 

93) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.5.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.5.3. Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

 Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż: 

− 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 
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− 2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż:  

− 2,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa 

przed opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,   

− 5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa 

przed opodatkowaniem – dla   Jednostek Uczestnictwa kategorii C 

− 3 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed 

opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zgromadzonych w 

ramach Programu Systematycznego Inwestowania, o którym mowa w art.22 ust. 1 

Części I Statutu Funduszu i odkupywanych przed terminem ustalonym w Umowie 

Dodatkowej. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany 

lub konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna za zamianę lub 

konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w 

wysokości wskazanej w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, z 

tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty 

dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu 

docelowym. 

 

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na 

Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat. Opłaty 

Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu 

zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.  

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę 

Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z 

obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej. 

Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących 

wypadkach:  

− w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub subfunduszu, 

− w przypadku nabywania, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, 

przez jednego nabywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy 
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inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo za kwotę przekraczającą 100 000 

zł. lub złożenia pisemnej deklaracji łącznego nabycia jednostek za taką kwotę w 

określonym czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie 

jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, 

rozumie się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach 

konwersji lub zamiany 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.     

− w ramach uczestnictwa w Programach,  

− w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych 

od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, 

pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników 

akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów 

współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi 

umów o świadczenie usług,  

− dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,  

− na wniosek Dystrybutora, 

− w ramach uwzględnienia Reklamacji Uczestnika. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u 

poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszconej na stronie 

internetowej Towarzystwa.”. 

94) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.5.5.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za 

zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu”. 

95) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.5.5.5. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 

Subfunduszem Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub 

instytucją wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub 
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podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50 

% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 

uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania”. 

96) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.5.5.7. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie świadczeń dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 

wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską 

oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem”. 

97) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.6.1. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego 

według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego 

rewidenta”. 

 

98) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.6.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za 

ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 

lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat”. 
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99) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.6.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.6.3 Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w 

Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych 

rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu 

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stopa zwrotu 

składająca się w 75% ze stawki WIBID overnight (WIBID ON) oraz w 25% ze stopy zwrotu 

indeksu WIG. 

Do dnia 30 lipca 2009 r. włącznie wzorzec do oceny efektywności inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa stanowiła stopa zwrotu składająca się w 90% ze stopy zwrotu indeksu DB1LUX 

obliczonego w walucie PLN oraz w 10% ze stawki WIBID overnight (WIBID ON). 

Od dnia 31 lipca 2009 r. do dnia 30 lipca 2013 r. włącznie wzorzec do oceny efektywności  

inwestycji w Jednostki Uczestnictwa stanowiła stopa zwrotu zbudowana w 75% ze średniej 

rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oraz w 25% ze stopy zwrotu indeksu 

WIG.”. 

100) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.6.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, 

odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.5.6.2.”. 
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101) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.5.6.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.5.6.5. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest 

uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i 

odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat 

manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania 

podobnych w przyszłości 

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji 

jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 

przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych. 

Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”. 

102) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.1.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.6.1.3. Wskazanie uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych, rynku, którego indeks dotyczy oraz stopnia odzwierciedlenia 

indeksu przez Subfundusz 

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych.”. 

 

 

103) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.1.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 
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„Wskazanie czy wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfundusz 

może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z 

przyjętej techniki zarządzania portfelem”. 

104) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.1.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.6.1.5  Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne oraz wpływu tych umów na ryzyko związane z przyjętą 

polityką inwestycyjną. 

Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot 

instrumenty pochodne i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  

Subfundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub 

ograniczały ryzyko jej niewykonania.  

Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może 

powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w przypadku, gdy 

wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Subfunduszu, zachodzi 

prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z tej transakcji.”. 

105) W rozdziale III Prospektu pkt. 3.6.1.6. przemianowuje się na pkt. 3.6.1.7. oraz 

dodaje się nowy pkt. 3.6.1.6. w następującym brzmieniu: 

„3.6.1.6 Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Brak jest gwaranta wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”. 

106) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.1.7. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.6.1.7 Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie 

z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 
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Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie 

może przekroczyć wartości aktywów netto Subfunduszu.”. 

 

107) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.6.2. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w 

tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka inwestycyjną 

Subfunduszu 

1) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną 

Uczestnicy akceptują wysoki poziom ryzyka wynikający z faktu lokowania większości 

środków Subfunduszu w akcje.  

- Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku 

niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych będących przedmiotem 

lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku 

papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego 

rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem 

inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela 

papierów wartościowych. 

- Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe związane z możliwością niewypłacalności emitentów, charakterystyczne 

dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć 

negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z 

trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek 

lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

- Ryzyko kontrahenta  

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej 

przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to 

występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po 

dacie dokonania transakcji. 

- Ryzyko rozliczenia  

Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w 

terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu 
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realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez 

Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. 

- Ryzyko płynności  

Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących 

poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub 

rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu 

papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. 

- Ryzyko walutowe  

Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. 

Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej 

poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą 

przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka 

zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu 

Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu 

zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w 

wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 

aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość 

Aktywów Subfunduszu. 

- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  

Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów 

wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 

niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego 

sektora. 

- Ryzyko specyficzne spółki 

Akcje lub udziały spółek, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku 

specyficznemu danej spółki. Główne czynniki ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala 

działania i wielkość spółki, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, 

regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia losowe. 

- Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa 

W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych 

wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk: 
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• ryzyko braku wpływu  na  skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego 

funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma 

wpływu  na  zmiany  osoby  zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na 

zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – 

zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie 

periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 

zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu 

portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa - zawieszeniu podlega zbywanie 

i odkupywanie tych tytułów uczestnictwa, co wpływa na ograniczenie płynności lokaty w 

tytuły uczestnictwa, a w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły – także na 

możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co może prowadzić do 

zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie 

przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może 

nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie 

do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w 

przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego nie uwzględniającej aktualnego składu jego portfela 

ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny. 

- Ryzyko niedopuszczenia walorów do notowań 

Ryzyko związane z faktem niedopuszczenia papierów wartościowych nabywanych przez 

Fundusz w ofercie pierwotnej. Może się okazać, że z różnych przyczyn te papiery 

wartościowe nie znajdą się w obrocie na rynku zorganizowanym (giełdzie). W takim 

przypadku ich płynność w znaczącym stopniu może ulec ograniczeniu, jak również przyjęte 

metody wyceny mogą spowodować powstanie różnicy pomiędzy wyceną papierów 

wartościowych w portfelu a możliwą do uzyskania ceną jego sprzedaży. 

- Ryzyko wyceny 

Ryzyko to wynika z faktu stosowania do wyceny lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

modeli wyceny przynależnych do poszczególnych kategorii lokat. W szczególności ryzyko to 
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dotyczy szacowania wartości godziwej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3.6.4 podpunkt 3.1.7). 

Stosowanie modeli wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości Funduszu może 

prowadzić do rozbieżności pomiędzy wyceną dokonywaną według tych modeli a rzeczywistą 

wartością rynkową instrumentów podlegających wycenie.  

Istnieje ryzyko zastosowania przez Subfundusz błędnych modeli wyceny instrumentów 

finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może 

spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu 

nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej. Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub 

zawyżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko związane ze zmianą cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w wyniku 

zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena 

papierów wartościowych spada, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów 

wartościowych rośnie. W przypadku spółek finansujących swoją działalność poprzez kredyty 

podwyżki stóp procentowych mogą się wiązać ze zwiększeniem kosztów finansowych 

ponoszonych przez te spółki, co może powodować kłopoty z wywiązywaniem się ze swoich 

zobowiązań w stosunku do obligatariuszy. Wymienione przyczyny zmian cen instrumentów 

finansowych na rynku wywołane zmianami stóp procentowych mogą wpływać na wahania 

oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko instrumentów pochodnych  

Ryzyko związane jest z występowaniem różnic między cenami instrumentów pochodnych a 

cenami aktywów zabezpieczanych przez te instrumenty pochodne.  

- Ryzyko związane ze sposobem alokacji aktywów 

Subfundusz stosuje strategię aktywnej alokacji Aktywów Subfunduszu w część akcyjną oraz 

część dłużną, których udział w Aktywach Netto Subfunduszu może wynosić odpowiednio od 

0 do 100% Uczestnik nie ma wpływu na decyzje w zakresie proporcji dokonywania 

inwestycji Aktywów Subfunduszu w poszczególne rodzaje lokat, w zakresie proporcji alokacji 

tych aktywów pomiędzy część akcyjną i dłużną także w zakresie horyzontu czasowego 

inwestycji oraz częstotliwości dokonywania transakcji. Decyzje w zakresie, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim zależą wyłącznie od oceny zarządzającego Subfunduszem. 

2) Opis ryzyka związanego z Uczestnictwem w Subfunduszu 
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a) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki 

uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka 

związanego z inwestycją:  

- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze 

szczególnymi warunkami zawartych przez subfundusz transakcji 

Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w 

szczególności umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne 

oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości instrumentu pochodnego 

oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od 

oczekiwań zarządzającego.  

- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 

Subfundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. 

- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa;  

Brak możliwości zbycia istotnej części składników lokat Subfunduszu, może skutkować 

brakiem możliwości realizacji przez Subfundusz zobowiązań wobec Uczestników z tytułu 

złożonych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminach wskazanych w Prospekcie. 

b) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których 

uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

- Ryzyko likwidacji subfunduszu oraz funduszu  

Zgodnie ze Statutem zarówno Subfudusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji. Rozwiązanie 

Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu 

i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 

Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek 

Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym 

uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie 

przesłanek likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom 

będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony 

w stan likwidacji.  

W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz 

może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego 
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likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. 

Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, 

że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w 

przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.  

- Ryzyko przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, towarzystwo to może przejąć zarządzanie Funduszem. Przejęcie zarządzania 

wymaga zmiany Statutu Funduszu w części wskazującej firmę, siedzibę i adres 

zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo przejmujące 

zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem 

Funduszu, z chwilą wejścia w życie tych zmian w statucie.  

- Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą 

Towarzystwo, działając na podstawie art. 4 ust. 1a Ustawy, może w drodze umowy 

przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.  

- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Fundusz 

Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana 

depozytariusza wymaga jednakże zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje 

obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo 

wykonuje je nienależycie: Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję; Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach 

wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia 

likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany 

depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana 

depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie 

obowiązków depozytariusza.  

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w 

szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o 

zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.  

- Ryzyko połączenia Funduszy lub Subfunduszy 

Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

zarządzanych przez Towarzystwo. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 
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funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję 

Towarzystwa o połączeniu funduszy.  

Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie 

majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Statut Funduszu w części dotyczącej polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o 

dokonanych zmianach oraz upływie terminu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. 

Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej 

Funduszu. 

- Ryzyko związane z przekształceniem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty 

Mając na uwadze, iż Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym, nie istnieje ryzyko 

związane z jego przekształceniem. 

c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta  

Nie dotyczy – nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa. 

d) Ryzyko inflacji  

Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza 

nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc 

spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu subfunduszu aktywów. 

Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. 

e) Ryzyko zmian w regulacjach prawnych w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego 

Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności 

gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny 

instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co 

może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że 

działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania 

dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków 

mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez subfundusz stopy zwrotu. 
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f) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  

W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 

zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów i Uczestników oraz 

nieprawidłową lub opóźnioną wycenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie 

systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także 

ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń 

zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów 

zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać 

ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 

Wystąpienie zdarzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

108) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie profilu Inwestora wraz z określeniem zakresu czasowego inwestycji 

oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z  przyjęta polityką inwestycyjną 

Subfunduszu”. 

109) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz 

oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w Prospekcie z 

przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną.”.  

110) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.4.1 ppkt. 1.1. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„1.1 W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz 

dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości 

zobowiązań Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
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Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa 

ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w danym Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na 

potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa  w Dniu Wyceny nie 

uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze 

Uczestników w danym Subfunduszu w tym Dniu Wyceny.”. 

111) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.5.2 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.6.5.2. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC) 

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. 

Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2012 wynosi:  

7,97% 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 % 

gdzie: 

K - oznacza koszty Subunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość 

aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t. 

Do kosztów całkowitych Subunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 

zobowiązań w walutach obcych.  

Koszty Subfunduszu nie uwzględnione przy obliczaniu Współczynnika Kosztów Całkowitych: 

− koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem 

lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach 

rozliczeniowych i przez Depozytariusza, 

− odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

− świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, 

− opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, 

− wartość usług dodatkowych.”. 
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112) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.5.3 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.6.5.3. Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

 Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż: 

− 4% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 

− 2% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C  pobiera Opłatę 

Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:  

− 2% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed 

opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,   

− 4% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed 

opodatkowaniem – dla  Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany 

lub konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna za zamianę lub 

konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w 

wysokości wskazanej w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, z 

tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty 

dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu 

docelowym. 

 

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na 

Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat. Opłaty 

Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu 

zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.  

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę 

Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z 

obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej. 
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Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących 

wypadkach:  

− w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,  

− 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 czasie; 

deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie jednostek uczestnictwa, w 

tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, rozumie się kolejne następujące 

po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach konwersji lub zamiany 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.     

− w ramach uczestnictwa w Programach,  

− w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od 

akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, 

pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników 

akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów 

współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi 

umów o świadczenie usług,  

− dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,  

− na wniosek Dystrybutora, 

− w ramach uwzględnienia Reklamacji Uczestnika. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u 

poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie 

internetowej Towarzystwa.”. 

113) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.5.4 nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za 

zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu”. 

114) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.5.5 nadając mu 

następujące brzmienie: 
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„Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 

Subfunduszem. Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub 

instytucją wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub 

podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50 

% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 

uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania”. 

 

115) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.5.7. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie świadczeń dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 

wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską 

oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem”. 

 

116) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.6.1 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego 

według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego 

rewidenta”. 

 

117) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.6.2 nadając mu następujące 

brzmienie: 
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„3.6.6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 

3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat”. 

 

 

118) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.6.3 nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych 

najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu”. 

 
119) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.6.6.4 nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, 

odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.6.6.2.”. 

120) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.6.6.5 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.6.6.5. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest 

uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i 

odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat 

manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania 

podobnych w przyszłości 

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji 

jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 
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przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych. 

Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”. 

 

121) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.1.3 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.7.1.3. Wskazanie uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych, rynku, którego indeks dotyczy oraz stopnia odzwierciedlenia 

indeksu przez Subfundusz 

Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych.”. 

122) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.7.1.4 nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie czy wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfundusz 

może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z 

przyjętej techniki zarządzania portfelem”. 

123) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.1.5 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.7.1.5  Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne oraz wpływu tych umów na ryzyko związane z przyjętą 

polityką inwestycyjną 

Subfundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia 

sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot 

instrumenty pochodne i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  

Subfundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej lub 

ograniczały ryzyko jej niewykonania.  

Zawarcie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne może 

powodować powstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w przypadku, gdy 

wartość transakcji na danym instrumencie jest pozytywna dla Subfunduszu, zachodzi 

prawdopodobieństwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z tej transakcji.”. 

124) W rozdziale III Prospektu pkt. 3.7.1.6 przemianowuje się na pkt. 3.7.1.7  oraz 

dodaje się nowy pkt. 3.7.1.6. w następującym brzmieniu: 
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„3.7.1.6 Jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji 

Brak jest gwaranta wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”. 

125) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.1.7 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.7.1.7 Wskazanie metody pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu zgodnie 

z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana jest przy zastosowaniu metody zaangażowania, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania nie 

może przekroczyć wartości aktywów netto Subfunduszu.”. 

126) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.2 nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.7.2. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w 

tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka inwestycyjną 

Subfunduszu 

1) Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną 

Uczestnicy akceptują wysoki poziom ryzyka wynikający z faktu lokowania większości 

środków Subfunduszu w akcje.  

- Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku 

niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych będących przedmiotem 

lokat Subfunduszu. Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko systematyczne rynku 

papierów wartościowych. Wartość lokaty do pewnego stopnia zależy od zachowania całego 

rynku, na którym odbywa się handel instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem 

inwestycji Subfunduszu. Nie można więc wyeliminować go poprzez dywersyfikację portfela 

papierów wartościowych. 

- Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe związane z możliwością niewypłacalności emitentów, charakterystyczne 

dla instrumentów dłużnych, związane jest z sytuacją finansową emitenta mogącą mieć 
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negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych. Wiąże się również z 

trwałą lub czasową niezdolnością emitenta do obsługi zadłużenia, w tym do zapłaty odsetek 

lub wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

- Ryzyko kontrahenta  

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej 

przez Subfundusz transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to 

występuje głównie w transakcjach terminowych, w których termin realizacji następuje po 

dacie dokonania transakcji. 

- Ryzyko rozliczenia  

Ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz w 

terminie określonym w umowie wynikające z niedotrzymania przez kontrahenta terminu 

realizacji transakcji. Skutkiem nierozliczenia transakcji może być poniesienie przez 

Subfundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonych pozycji. 

- Ryzyko płynności  

Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji transakcji na rynku przy obowiązujących 

poziomach cen. Ryzyko to występuje najczęściej w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub 

rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie pakietu 

papierów wartościowych bez istotnych zmian cen. 

- Ryzyko walutowe  

Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje w aktywa denominowane w walucie obcej. 

Istotny wpływ na wartość rynkową takich aktywów będzie miał wyrażony w walucie polskiej 

poziom kursów poszczególnych walut obcych. Fluktuacje kursów walutowych mogą 

przyczynić się do wzmocnienia lub osłabienia zyskowności zagranicznych inwestycji. Wysoka 

zmienność kursów walut obcych może powodować zwiększoną zmienność Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. 

- Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu 

Pomimo tego, iż zgodnie z Ustawą do prowadzenia rejestru aktywów Subfunduszu 

zobowiązany jest niezależny od Towarzystwa Depozytariusz, może wystąpić sytuacja, w 

wyniku błędu ze strony Depozytariusza lub innych zdarzeń związanych z przechowywaniem 

aktywów, na które Towarzystwo nie ma wpływu, mająca negatywny wpływ na wartość 

Aktywów Subfunduszu. 

- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  

Ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów 

wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku 
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niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego 

sektora. 

- Ryzyko związane ze sposobem alokacji aktywów 

Subfundusz stosuje strategię aktywnej alokacji Aktywów Subfunduszu w część akcyjną oraz 

część dłużną, których udział w Aktywach Netto Subfunduszu może wynosić odpowiednio od 

0 do 100% Uczestnik nie ma wpływu na decyzje w zakresie proporcji dokonywania 

inwestycji Aktywów Subfunduszu w poszczególne rodzaje lokat, w zakresie proporcji alokacji 

tych aktywów pomiędzy część akcyjną i dłużnąa także w zakresie horyzontu czasowego 

inwestycji oraz częstotliwości dokonywania transakcji. Decyzje w zakresie, o k tórym mowa 

w zdaniu poprzednim zależą wyłącznie od oceny zarządzającego Subfunduszem. 

- Ryzyko związane z lokowaniem Aktywów Subfunduszu w jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu (w przypadku 

funduszy inwestycyjnych otwartych lub, funduszy zagranicznych lub instytucji 

wspólnego inwestowania będących funduszem z wydzielonymi subfunduszami 

lub  lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy, przy czym każdy 

z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną). 

Ryzyko to wynika z inwestowania prez Fundusz Aktywów Subfunduszu w jednostki 

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub 

instytucji wspólnego inwestowania, a także w jednostki uczestnictwa subfunduszy 

stosujących różną politykę inwestycyjną – w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych 

lub, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania będących funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub  lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy. 

- Ryzyko specyficzne spółki 

Akcje lub udziały spółek, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku 

specyficznemu danej spółki Główne czynniki ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala 

działania i wielkość spółki, jakość zarządu, struktura akcjonariatu, polityka dywidendowa, 

regulacje prawne, przejrzystość działania, zdarzenia losowe. 

- Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa 

W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji 

wspólnego inwestowania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych 

wchodzących w skład ich portfeli, występują następujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko braku wpływu  na  skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego 

funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma 
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wpływu  na  zmiany  osoby  zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na 

zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – 

zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego 

inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie 

periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 

zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu 

portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa - zawieszeniu podlega zbywanie 

i odkupywanie tych tytułów uczestnictwa, co wpływa na ograniczenie płynności lokaty w 

tytuły uczestnictwa, a w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły – także na 

możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co może prowadzić do 

zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu . Zgodnie 

przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa może 

nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na okres maksymalnie 

do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w 

przypadku upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu, może zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów 

uczestnictwa funduszu zagranicznego nie uwzględniającej aktualnego składu jego portfela 

ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny. 

- Ryzyko niedopuszczenia walorów do notowań 

Ryzyko związane z faktem niedopuszczenia papierów wartościowych nabywanych przez 

Fundusz w ofercie pierwotnej. Może się okazać, że z różnych przyczyn te papiery 

wartościowe nie znajdą się w obrocie na rynku zorganizowanym (giełdzie). W takim 

przypadku ich płynność w znaczącym stopniu może ulec ograniczeniu, jak również przyjęte 

metody wyceny mogą spowodować powstanie różnicy pomiędzy wyceną papierów 

wartościowych w portfelu a możliwą do uzyskania ceną jego sprzedaży. 

- Ryzyko wyceny 

Ryzyko to wynika z faktu stosowania do wyceny lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku 

modeli wyceny przynależnych do poszczególnych kategorii lokat. W szczególności ryzyko to 

dotyczy szacowania wartości godziwej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie 

z zasadami wskazanymi w punkcie 3.7.4 podpunkt 3.1.7). 
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Stosowanie modeli wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości Funduszu może 

prowadzić do rozbieżności pomiędzy wyceną dokonywaną według tych modeli a rzeczywistą 

wartością rynkową instrumentów podlegających wycenie.  

Istnieje ryzyko zastosowania przez Subfundusz błędnych modeli wyceny instrumentów 

finansowych lub użycia błędnych lub niekompletnych danych wejściowych, co może 

spowodować wykazanie wyceny instrumentów finansowych w portfelu Subfunduszu 

nieodzwierciedlającej ich wartości rynkowej. Skutkowałoby to (przejściowym) zaniżeniem lub 

zawyżeniem wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko związane ze zmianą cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w wyniku 

zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena 

papierów wartościowych spada, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów 

wartościowych rośnie. W przypadku spółek finansujących swoją działalność poprzez kredyty 

podwyżki stóp procentowych mogą się wiązać ze zwiększeniem kosztów finansowych 

ponoszonych przez te spółki, co może powodować kłopoty z wywiązywaniem się ze swoich 

zobowiązań w stosunku do obligatariuszy. Wymienione przyczyny zmian cen instrumentów 

finansowych na rynku wywołane zmianami stóp procentowych mogą wpływać na wahania 

oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

- Ryzyko instrumentów pochodnych  

Ryzyko związane jest z występowaniem różnic między cenami instrumentów pochodnych a 

cenami aktywów zabezpieczanych przez te instrumenty pochodne.  

2) Opis ryzyka związanego z Uczestnictwem w Subfunduszu 

a) Ryzyko nieosiagnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki 

uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka 

związanego z inwestycją:  

- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze 

szczególnymi warunkami zawartych przez subfundusz transakcji 

Zawierane na rzecz Subfunduszu transakcje dotyczące niektórych ze składników lokat, w 

szczególności umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne 

oraz papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

powodować wzrost ryzyka kształtowania się odpowiednio wartości instrumentu pochodnego 

oraz sytuacji finansowej emitenta tych papierów wartościowych w sposób odmienny od 

oczekiwań zarządzającego.  

- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami 
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Subfundusz nie udziela gwarancji innym podmiotom. 

 

- Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa;  

Brak możliwości zbycia istotnej części składników lokat Subfunduszu, może skutkować 

brakiem możliwości realizacji przez Subfundusz zobowiązań wobec Uczestników z tytułu 

złożonych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminach wskazanych w Prospekcie. 

b) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których 

uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: 

- Ryzyko likwidacji subfunduszu oraz funduszu  

Zgodnie ze Statutem zarówno Subfudusz, jak i Fundusz może ulec likwidacji. Rozwiązanie 

Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Likwidacja Funduszu polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu 

i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych 

Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek 

Uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym 

uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie 

przesłanek likwidacji Funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom 

będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby Fundusz nie został postawiony 

w stan likwidacji.  

W trakcie trwania Funduszu, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. Subfundusz 

może zostać zlikwidowany w przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o jego 

likwidacji. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji podlegają wszystkie Subfundusze. 

Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Istnieje ryzyko, 

że środki pieniężne wypłacane Uczestnikom będą niższe niż możliwe do otrzymania w 

przypadku, gdyby Subfundusz nie został postawiony w stan likwidacji.  

- Ryzyko przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo 

Na podstawie umowy zawartej przez Towarzystwo z innym towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych, towarzystwo to może przejąć zarządzanie Funduszem. Przejęcie zarządzania 

wymaga zmiany Statutu Funduszu w części wskazującej firmę, siedzibę i adres 

zarządzającego nim towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo przejmujące 

zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem 

Funduszu, z chwilą wejścia w życie tych zmian w statucie.  
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- Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą 

Towarzystwo, działając na podstawie art. 4 ust. 1a Ustawy, może w drodze umowy 

przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.  

- Ryzyko zmiany Depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Fundusz 

Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów 

funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana 

depozytariusza wymaga jednakże zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje 

obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo 

wykonuje je nienależycie: Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym 

Komisję; Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach 

wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia 

likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany 

depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana 

depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie 

obowiązków depozytariusza.  

Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Fundusz, w 

szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o 

zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz.  

- Ryzyko połączenia Funduszy lub Subfunduszy 

Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, 

zarządzanych przez Towarzystwo. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku 

funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom 

funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję 

Towarzystwa o połączeniu funduszy.  

Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie 

majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie 

Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu 

Towarzystwo może w każdym czasie zmienić Statut Funduszu w części dotyczącej polityki 

inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o 

dokonanych zmianach oraz upływie terminu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. 
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Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej 

Funduszu. 

- Ryzyko związane z przekształceniem specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty 

Mając na uwadze, iż Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym, nie istnieje ryzyko 

związane z jego przekształceniem. 

c) Ryzyko niewypłacalności gwaranta  

 

Nie dotyczy – nie udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa. 

d) Ryzyko inflacji  

Realna stopa zwrotu z inwestycji zależy od wysokości stopy inflacji, która pomniejsza 

nominalną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost inflacji może, więc 

spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu subfunduszu aktywów. 

Może się również bezpośrednio przyczynić do spadku wartości instrumentów dłużnych. 

e) Ryzyko zmian w regulacjach prawnych w szczególności w zakresie prawa 

podatkowego 

Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności 

gospodarczej oraz udzielanych koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny 

instrumentów finansowych, jak również mieć wpływ na kondycję finansową emitentów, co 

może negatywnie wpływać na wartość Aktywów Subfunduszu. Ponadto, w związku z tym, że 

działalność inwestycyjna jest przedmiotem regulacji prawnych, zmiana zasad opodatkowania 

dochodów lub zasad dostępu do poszczególnych instrumentów finansowych oraz rynków 

mogą mieć bezpośredni wpływ na osiągane przez subfundusz stopy zwrotu. 

f) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub 

zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, czy błędów systemowych.  

W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione 

zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów i Uczestników oraz 

nieprawidłową lub opóźnioną wycenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie 

systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także 

ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń 

zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów 

zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać 
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ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. 

Wystąpienie zdarzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu.”. 

127) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.7.3.nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie profilu Inwestora wraz z określeniem zakresu czasowego inwestycji 

oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z  przyjęta polityką inwestycyjną 

Subfunduszu”. 

128) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.7.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Subfunduszu oraz 

oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w Prospekcie z 

przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką 

inwestycyjną.”. 

 

129) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.4.1 ppkt. 1.1. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„1.1 W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz 

dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości 

zobowiązań Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa równa się 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa 

ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w danym Subfunduszu w Dniu Wyceny. Na 

potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa  w Dniu Wyceny nie 

uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w Rejestrze 

Uczestników w danym Subfunduszu w tym Dniu Wyceny.”. 

 

130) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.5.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 
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„3.7.5.2.Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych (WKC)   

Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. 

Współczynnik WKC za ostatni pełny rok obrotowy 2012 wynosi: 6,51% 

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 % 

gdzie: 

K - oznacza koszty Subunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów wskazanych poniżej, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 

WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, obliczoną w oparciu o wartość 

aktywów netto na każdy dzień kalendarzowy w okresie t. 

Do kosztów całkowitych Subunduszu zalicza się w szczególności, o ile występuje, ujemne 

saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 

zobowiązań w walutach obcych. 

Koszty Subfunduszu nie uwzględnione przy obliczaniu Współczynnika Kosztów Całkowitych: 

1) koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem 

lub zbyciem składników portfela, prowizje za rozliczenie transakcji w izbach rozliczeniowych i 

przez Depozytariusza, 

2) odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 

3) świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty 

pochodne, 

4) opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika, 

5) wartość usług dodatkowych. 

 

131) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.5.3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.7.5.3. Opłaty Manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika 

 Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż: 

− 4% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 
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− 2% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa  

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C  pobiera Opłatę 

Manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż:  

− 2% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed 

opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,   

− 4% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed 

opodatkowaniem – dla  Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu docelowym w ramach zamiany 

lub konwersji, podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna za zamianę lub 

konwersję pobierana jest w Subfunduszu lub funduszu docelowym zgodnie z zasadami i w 

wysokości wskazanej w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa, z 

tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty 

dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu lub funduszu 

docelowym. 

 

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dla każdego rodzaju operacji na 

Jednostkach Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabeli Opłat. Opłaty 

Manipulacyjne mogą być określone indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Funduszu 

zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio.  

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę 

Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z 

obowiązku ich ponoszenia w sytuacjach określonych poniżej. 

Zwolnienie z Opłaty Manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących 

wypadkach:  

− w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,  

− 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 czasie; 

deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łączne nabycie jednostek uczestnictwa, w 

tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, rozumie się kolejne następujące 

po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach konwersji lub zamiany jednostek 
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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.   

− w ramach uczestnictwa w Programach,  

− w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od 

akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, 

pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, pracowników 

akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i podmiotów 

współpracujących z Towarzystwem lub Dystrybutorem na podstawie zawartych z nimi 

umów o świadczenie usług,  

− dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,  

− na wniosek Dystrybutora, 

− w ramach uwzględnienia Reklamacji Uczestnika. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u 

poszczególnych dystrybutorów wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie 

internetowej Towarzystwa.”. 

132) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.7.5.4. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia Towarzystwa za 

zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu”. 

133) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.7.5.5. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 

Subfunduszem. Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za 

zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub 

instytucją wspólnego inwestowania zarządzanych przez Towarzystwo lub 

podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli Subfundusz lokuje powyżej 50 

% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 

uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania”. 

134) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.7.5.7. nadając mu 

następujące brzmienie: 
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„Wskazanie świadczeń dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 

wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską 

oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem”. 

135) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.6.1. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego 

według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego 

rewident”. 

 

136) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.6.2. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.7.6.2. Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 

3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat”. 
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137) W rozdziale III Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3.7.6.3. nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Określenie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki 

Uczestnictwa odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych 

najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu”. 

138) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.6.4. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, 

odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.7.6.2.”. 

139) W rozdziale III Prospektu zmieniono pkt. 3.7.6.5. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3.7.6.5. Informacja, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest 

uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i 

odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat 

manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania 

podobnych w przyszłości 

Towarzystwo zastrzega niniejszym, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji 

jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia 

przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych. 

Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości.”. 

140)  W rozdziale IV Prospektu zmieniono pkt. 2. nadając mu następujące 

brzmienie: 
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„Na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych do obowiązków Depozytariusza wobec 

Funduszu należy:  

1. Prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, w tym Aktywów Subfunduszy 

zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez 

Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie 

umów zawartych na polecenie Funduszu;  

2. Zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się 

zgodnie z przepisami prawa i Statutem; 

3. Zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu, w tym 

Aktywów Subfunduszy następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz 

kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami;  

4. Zapewnienie, aby Wartość Netto Aktywów Funduszu i każdego Subfunduszu oraz 

wartość Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu była obliczana zgodnie z 

przepisami prawa i Statutem;  

5. Zapewnienie, aby dochody Funduszu i Subfunduszy były wykorzystywane w sposób 

zgodny z przepisami prawa i Statutem;  

6. Wykonywanie poleceń Funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem lub Statutem.  

Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i Statutem wykonywanie obowiązków Funduszu, o 

których mowa w pkt 2-5, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych 

dokonywanych przez Fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z 

prawem i Statutem. 

Ponadto Depozytariusz zobowiązany jest do: 

1. reprezentacji Funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie 

Towarzystwa, 

2. dokonania likwidacji Funduszu w przypadkach przewidzianych w Ustawie, jeżeli KNF 

nie wyznaczy innego likwidatora. 

Wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec 

Towarzystwa lub spółki zarządzającej 

Depozytariusz występuje w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu 

szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie 

zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku, gdy Funduszem zarządza i 

prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca – przeciwko tej spółce z tytułu szkody spowodowanej 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania tym 

Funduszem i prowadzenia jego spraw należącym do kompetencji spółki zarządzającej. Ponadto 



 

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, wysokoć kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w cało ci). 

Tel. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl 

Depozytariusz zapewnia stałą kontrolę czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego 

Uczestników.”. 

141) W rozdziale IV Prospektu zmieniono tytuł pkt. 3. nadając mu następujące 

brzmienie: 

„Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są 

lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz umów, o których 

mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 ustawy”. 

142) W rozdziale V Prospektu zmieniono pkt. 1. nadając mu następujące brzmienie: 

„1. Firma, siedziba i adres Agenta Transferowego wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi  

ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Siedziba: Warszawa  

Adres: ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa. 

Telefon: (+48 22) 58 81 900,  

fax. (+48 22) 58 81 950.”.  

143) W rozdziale V Prospektu zmieniono tytuł pkt. 2. nadając mu brzmienie 

wskazane poniżej: 

„Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez 

Fundusz Jednostek Uczestnictwa”.  

144) W rozdziale V Prospektu zmieniono pkt. 2. aktualizując zawartą w nim listę 

podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz 

Jednostek Uczestnictwa.   

145) W rozdziale V Prospektu zmieniono pkt. 3. – 6. nadając im następujące 

brzmienie: 

„3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem 

inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią 

Nie dotyczy. 

4. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie 

inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych 

Nie dotyczy. 

5. Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych Funduszu 
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Podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu i 

Subfunduszy w roku obrotowym 2013 jest Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. 

6.   Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie 

ksiąg rachunkowych Funduszu  

ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa, 

Adres: ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa, 

Telefon: (+48 22) 58 81 900,  

fax. (+48 22) 58 81 950.”.  

146) W treści Prospektu Rozdział VI otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rozdział VI 

INFORMACJE DODATKOWE  

1. Inne informacje, niezbędne – w ocenie Towarzystwa - do właściwej oceny 

ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz 

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, iż za szkody poniesione przez osoby nabywające lub 

odkupujące Jednostki Uczestnictwa Funduszu za pośrednictwem Dystrybutora odpowiadają 

solidarnie Towarzystwo i ten Dystrybutor, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za 

które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Miejsca, w których zostanie udostępniony KIID, Prospekt, roczne i półroczne 

sprawozdania finansowe Funduszu w tym połączone sprawozdanie Funduszu z 

wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy 

KIID, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i 

półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz 

sprawozdania jednostkowe Subfunduszy dostępne będą na stronie internetowej 

www.noblefunds.pl 

Na żądanie Inwestora lub Uczestnika Towarzystwo doręczy mu KIID, Prospekt wraz z 

aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne połączone 

sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania 

jednostkowe Subfunduszy. O ile inaczej nie wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są 

przesyłane Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny wpisany do Rejestru Uczestników. 

KIID dostępne będą także u Dystrybutorów i w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. 

Domaniewskiej 39. 

3. Miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu 
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Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, 

ul. Domaniewska 39 tel. (+48 22) 288 81 30, fax. (+48 22) 288 81 31 adres poczty 

elektronicznej: biuro@noblefunds.pl, na stronie internetowej Towarzystwa: 

www.noblefunds.pl oraz u Dystrybutorów. 

4. Zasady składania oraz rozpatrywania Reklamacji kierowanych do Noble Funds 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  

1) Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w tym: 

a) w siedzibie Agenta Transferowego osobiście, przez pełnomocnika lub posłańca, 

za pośrednictwem telefonu lub telefaksu jak również listownie; 

b) za pośrednictwem formularza dyspozycji Reklamacji dostępnego za pomocą 

usługi Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego oferowanego przez ProService 

Agent Transferowy Sp. z o.o.; 

c) w siedzibie Towarzystwa osobiście, przez pełnomocnika lub posłańca, za 

pośrednictwem telefonu lub telefaksu jak również listownie;  

d) u Dystrybutorów osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty, 

telefonu lub telefaksu. Informacje dotyczące trybu rozpatrywania Reklamacji, w 

tym możliwych sposobów ich składania, terminów udzielania odpowiedzi na 

Reklamacje przez Dystrybutorów są określane i udostępniane przez 

Dystrybutorów.  

          2) Na zlecenie Funduszu Reklamacje rozpatruje Agent Transferowy. 

3) Reklamacje, powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałej 

okoliczności budzącej zastrzeżenia.  

4) Udzielenie odpowiedzi na Reklamacje złożone przez Uczestnika powinno nastąpić w 

możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu Reklamacji  do 

Towarzystwa, Dystrybutora lub Agenta Transferowego. W przypadkach szczególnie zawiłych 

Reklamacji termin powyższy może ulec wydłużeniu, jednakże na okres nie dłuższy niż 90 

dni. 

5) Uczestnik jest informowany pisemnie o sposobie rozstrzygnięcia Reklamacji. 

6) W każdym czasie Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska 

Towarzystwa w sprawie danej Reklamacji.  

7) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają odpowiednie 

postanowienia „Procedury rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” która jest dostępna na stronie internetowej 

Towarzystwa www.noblefunds.pl. 
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8) Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

5.  Obowiązek aktualizacji danych dotyczących Uczestnika 

Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Towarzystwu wszelkich zmian w 

zakresie dotyczących go danych zapisanych w Rejestrze Uczestników. Towarzystwo nie 

ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, w szczególności za wynikłe z tego tytułu opóźnienia w realizacji zleceń i 

dyspozycji Uczestnika. 

6. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania 

konfliktów interesów oraz informacja, że na żądanie Uczestnika mogą mu 

zosać przesłąne  szczegółowe informacje o tych zasadach. 

Prowadząc działalność, Towarzystwo, poprzez odpowiednie zorganizowanie wewnętrznej 

struktury organizacyjnej Towarzystwa, zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w 

przypadku powstania takiego konfliktu - umożliwia ochronę interesów klienta przed 

szkodliwym wpływem konfliktu. W przypadkach, w których mimo stosowania określonych 

rozwiązań organizacyjnych i regulacji Towarzystwo stwierdzi zaistnienie konfliktu interesów 

lub ryzyko zaistnienia konfliktu interesów między Towarzystwem oraz Funduszem 

utworzonym i/lub zarządzanym  przez Towarzystwo, zobowiązane jest poinformować o takim 

zdarzeniu Uczestników tego Funduszu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 

stronie internetowej, wraz z ujawnieniem Uczestnikowi ogólnego charakteru lub źródła 

konfliktu. Informacja zawiera dane pozwalające na podjęcie świadomej decyzji co do 

zawarcia umowy, w związku z zaistniałym konfliktem interesów lub możliwością jego 

zaistnienia. Powyższy tryb stosuje się odpowiednio również w przypadku powstania konfliktu 

interesów po zawarciu z Uczestnikiem umowy.   

Ryzyko powstania konfliktu interesów Towarzystwo identyfikuje w szczególności w 

sytuacjach, gdy Towarzystwo może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia 

straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta Towarzystwa lub przez Fundusz, gdy 

Towarzystwo posiada obiektywny powód, aby preferować klienta lub Fundusz w stosunku do 

innego klienta lub Funduszu, gdy posiada interes rozbieżny z interesem klienta lub 

Funduszu, gdy Towarzystwo prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona 

przez klienta Towarzystwa oraz gdy Towarzystwo otrzyma od osoby innej niż klient lub 

Fundusz korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą 

świadczoną na rzecz klienta lub w związku z zarządzaniem Funduszem. 

Na pisemne żądanie Uczestnika Towarzystwo może mu przekazać szczegółowe informacje 

dotyczące zasad  postępowania Towarzystwo w przypadku wystąpienia konfliktów interesów. 



 

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, wysokoć kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w cało ci). 

Tel. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl 

7. Aktualizacje Prospektu Informacyjnego. 

Niniejszy Prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 11 października 

2006 r.  

Prospekt informacyjny był aktualizowany: w dniu 30 października 2006 r., w dniu 1 grudnia 

2006 r., w dniu 15 maja 2007 r., w dniu 12 lipca 2007 r,.  w dniu 6 grudnia 2007 r., w dniu 

30 maja 2008 r., w dniu 23 czerwca 2008 r. w dniu 12 marca 2009 r., w dniu 28 maja 2009 

r., w dniu 22 czerwca 2009 r., w dniu 30 lipca 2009 r., w dniu 4 września 2009 r., w dniu 20 

stycznia 2010 r., w dniu 20 kwietnia 2010 r., dniu 31 maja 2010 r. dniu 9 lipca 2010 r.,  w 

dniu 11 sierpnia 2010 r., w dniu 19 października 2010 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 22 

lipca 2011 r., w dniu 31 sierpnia 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 30 

listopada 2011 r., w dniu 22 lutego 2012 r., w dniu 28 maja 2012 r., w dniu 11 lipca 2012 r., 

w dniu 14 grudnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2013 r. oraz, w dniu 31 maja 2013 r. oraz w 

dniu 31 lipca 2013 r.”   

 

147) Rozdział VII Prospektu otrzymuje następujące brzmienie:  

„ROZDZIAŁ VII  

ZAŁĄCZNIKI   

DEFINICJE POJĘĆ I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW  

Ilekroć w Prospekcie jest mowa o:  

1) Agencie Transferowym – rozumie się przez to podmiot lub podmioty, które w imieniu 

Funduszu prowadzą Rejestr Uczestników oraz wykonują inne czynności związane z 

rozliczeniami z Uczestnikami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, a 

także obsługą Rejestru Uczestników oraz Subrejestrów na zlecenie Funduszu lub 

Towarzystwa, lub Towarzystwo w zakresie w jakim prowadzi Rejestr Uczestników,  

2) Aktywach Funduszu – rozumie się przez to mienie Funduszu obejmujące środki 

pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz 

oraz pożytki z tych praw; na Aktywa Funduszu składają się Aktywa wszystkich 

Subfunduszy, 

3) Aktywach Subfunduszu – rozumie się przez to mienie każdego Subfunduszu 

obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników do danego Subfunduszu inne 

środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; Aktywa 

wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu, 

4) Aktywnym Rynku – rozumie się rynek spełniający łącznie następujące kryteria:  

- instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 
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- zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 

- ceny są podawane do publicznej wiadomości, 

5) Depozytariuszu – rozumie się przez to BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w 

Warszawie w zakresie w jakim prowadzi rejestr Aktywów Funduszu,  

6) Dniu Wyceny – rozumie się przez to dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów 

Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszy, ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszy oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszy na 

Jednostki Uczestnictwa, 

7) Dystrybutorach – rozumie się przez to Towarzystwo w zakresie w jakim pośredniczy w 

zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz podmioty uprawnione na 

podstawie umowy z Funduszem lub Towarzystwem do występowania w imieniu 

Funduszu w zakresie przyjmowania zleceń zbywania i odkupywania przez Fundusz 

Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestnika innych oświadczeń związanych z 

uczestnictwem w Funduszu, 

8) Efektywnej stopie procentowej – rozumie się stopę, przy zastosowaniu której 

następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub 

zobowiązań Funduszu, przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do 

terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie 

procentowej – do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, 

stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym 

okresie, 

9) Funduszu – rozumie się Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

10) (skreślony) 

11) Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena 

rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa 

bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub 

od zmiany wysokości stóp procentowych, 

12) Instrumentach Rynku Pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe lub 

prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:  

- o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od 

dnia ich nabycia lub 
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- które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 

- których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 

odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, 

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 

wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 

instrumentu rynku pieniężnego, 

13) Inwestorze – rozumie się przez to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Funduszu, 

w tym osobę na rzecz której otwarto Subrejestr, a która nie nabyła Jednostek 

Uczestnictwa; W związku z pierwszym nabyciem Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje 

się Uczestnikiem 

14) Jednostce Uczestnictwa – rozumie się przez to prawo Uczestnika do udziału w 

wartości aktywów netto danego Subfunduszu;  

15) KIID (Key Investor Information Document) – rozumie się przez to aktualne kluczowe 

informacje dla Inwestorów, zawierające informacje o podstawowych cechach danego 

Subfunduszu; 

16) Komisji lub KNF – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, 

17) Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych – rozumie się przez to 

Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a 

ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami, 

18) Opłacie Manipulacyjnej – rozumie się przez to opłatę pobieraną przez Towarzystwo z 

tytułu zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa, w tym z tytułu dokonania 

konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez 

Towarzystwo i zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, 

19) (skreślony) 

20) Prospekcie – rozumie się przez to niniejszy prospekt informacyjny Funduszu, 

21) (skreślony) 

22) Przedstawicielu – rozumie się przez to osobę fizyczną uprawnioną do przyjmowania 

Zleceń i Dyspozycji Klientów, pozostająca z Towarzystwem w stosunku zlecenia lub 

innym stosunku prawnym o podobnych charakterze. 

23) (skreślony) 
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24) Rejestrze Uczestników – rozumie się przez to elektroniczną ewidencję danych oraz 

zdarzeń dotyczących wszystkich Uczestników, w tym informacji zapisanych na wszystkich 

Subrejestrach, 

25) Reklamacji – rozumie się przez to oświadczenie Uczestnika, złożone w dowolnej formie  

osobiście lub przez pełnomocnika, które dotyczy możliwego lub istniejącego naruszenia 

praw Uczestnika powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez 

Towarzystwo.  

26) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 

stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego 

otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu 

tego prospektu (Dz. U. 2009 Nr 17 poz. 88 ze zm.) lub akt wykonawczy wydany na 

podstawie Ustawy, który zastąpi to rozporządzenia. 

27) Statucie – rozumie się przez to statut Funduszu, 

28) Subfunduszu – rozumie się przez to nieposiadającą osobowości prawnej, wydzieloną 

organizacyjnie część Funduszu, charakteryzującą się w szczególności odmienną polityką 

inwestycyjną, 

29) Subrejestrze – rozumie się przez to wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników 

ewidencję posiadanych przez danego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w danym 

Subfunduszu oraz operacji dotyczących tych Jednostek Uczestnictwa, 

30) Tabeli Opłat – rozumie się przez to ustalane przez Towarzystwo zestawienie 

obowiązujących stawek Opłat Manipulacyjnych udostępniane zgodnie z postanowieniami 

Statutu Inwestorom i Uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa, 

31) Towarzystwie – rozumie się przez to Noble Funds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 

32) Transferze Jednostek Uczestnictwa – rozumie się przez to przeniesienie Jednostek 

Uczestnictwa pomiędzy Subrejestrami w jedynym Subfunduszu, 

33) Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze 

Uczestników zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części, 

34) (skreślony) 

35) Umowie Dodatkowej – rozumie się przez to umowę Programu, lub umowę o składanie 

zleceń przez telefon lub internet, lub inną umowę zawartą z Uczestnikiem lub 

Inwestorem przez Fundusz lub Towarzystwo, przy czym przez Umowę Dodatkową 

rozumie się również regulamin lub ogólne warunki Umowy Dodatkowej, 
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36) (skreślony) 

37) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 poz. 1546 ze zm.), 

38) Ustawie o CIT – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. 

zmianami), 

39) (skreślony) 

40) Ustawie o obrocie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), 

41) Ustawie o ofercie – rozumie się ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 51 poz. 307 z późn. zmianami). 

42) Ustawie o PIT – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zmianami). 

43) (skreślony) 

44) Wartości Aktywów Netto Funduszu – rozumie się przez to wartość Aktywów 

Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu; Wartość Aktywów Netto Funduszu 

jest sumą Wartość Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, 

45) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – rozumie się przez to wartość Aktywów 

Subfunduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego 

Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących całego 

Funduszu, w proporcji uzależnionej od udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 

Wartości Aktywów Netto Funduszu, 

46) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) – 

rozumie się przez to Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny 

podzieloną przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w 

danym dniu są w posiadaniu Uczestników, 

47) Wspólnym Rejestrze Małżeńskim lub WRM – rozumie się przez to Subrejestr 

prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na 

którym zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego 

małżonków, 

48) Wynagrodzeniu Towarzystwa – rozumie się przez to wynagrodzenie Towarzystwa za 

zarządzanie Subfunduszem.”. 
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Treść statutu Funduszu stanowiącego załącznik do Prospektu zaktualizowano o 

zmiany wchodzące w życie z dniem 31 lipca 2013 r. 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

 


