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Warszawa, dnia 30.04.2014 r. 

Ogłoszenie o zmianie  

Prospektu Informacyjnego 

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 
 
 

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmia-

nach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „22 kwietnia 2014 r., Warszawa” otrzymuje 

brzmienie:  

„30 kwietnia 2014 r., Warszawa”; 

 

2) Na stronie tytułowej Prospektu nazwa subfunduszu „NOBLE FUND SKARBOWY”, otrzymuje 

brzmienie:  

„NOBLE FUND PIENIEŻNY (do dnia 29 kwietnia 2014r. NOBLE FUND SKARBOWY)”; 

 

3) W Rozdziale II w pkt 7.3. nazwa subfunduszu „Noble Fund Skarbowy” zastępuje się nazwą: „Noble 

Fund Pieniężny”; 

 

4) W Rozdziale III w pkt 2.2. ppkt 13) otrzymuje następujące brzmienie: 

„13) żądania doręczenia bezpłatnie na papierze KIID, Prospektu Funduszu wraz z aktualnymi informacjami 

o zmianach w tym Prospekcie, rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz 

sprawozdań jednostkowych Subfunduszy,”; 

 

5) W Rozdziale III w pkt 2.2. na końcu ppkt 18) przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się ppkt 

19); 

 

6) W Rozdziale III w pkt 2.4.1. zdanie: „Kwota wpłaty nie może być niższa niż minimalna kwota jed-

norazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa obowiązująca w Subfunduszu, wskazana 

poniżej” otrzymuje brzmienie: 
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„Kwota wpłaty nie może być niższa niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczest-

nictwa obowiązująca w Subfunduszu.”; 

 

7) W Rozdziale III w pkt 2.4.1. zdanie: „W przypadku, gdy wolą Uczestnika jest otwarcie nowego Su-

brejestru w danym Subfunduszu lub nowego Subrejestru w kolejnym Subfunduszu, dokument 

wpłaty środków pieniężnych powinien zawierać następujące dane: nazwę Subfunduszu i numer 

rachunku nabyć Subfunduszu.” otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy wolą Uczestnika jest otwarcie nowego Subrejestru w danym Subfunduszu lub nowego Su-

brejestru w kolejnym Subfunduszu poprzez wpłatę bezpośrednią, dokument wpłaty środków pieniężnych po-

winien zawierać następujące dane: nazwę Subfunduszu i numer rachunku nabyć Subfunduszu.”; 

 

8) W Rozdziale III w pkt 2.4.1. akapit: „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.” otrzymu-

je brzmienie: 

„W przypadku wpłaty bezpośredniej Fundusz dołoży najwyższych starań, aby zbycie Jednostki Uczestnictwa 

nastąpiło w Dniu Wyceny następującym 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 mo-

wa w Prospekcie.”; 

 

9) W Rozdziale III w pkt 2.4.1. akapit: „Fundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jedno-

stek Uczestnictwa od przedstawienia Towarzystwu, w sposób przez Towarzystwo wskazany, do-

datkowych informacji wymaganych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 

16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedno-

lity: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).” otrzymuje brzmienie: 

„Fundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Towarzy-

stwu, 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 finansowa-

niu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 445).”; 

 

10) W Rozdziale III w pkt 2.4.1. skreśla się podrozdział „Składanie zleceń za pomocą telefonu, tele-

faksu lub internetu”; 

 

11) W Rozdziale III w pkt 2.4.2. akapit: „Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej 

WANJU Subfunduszu z następnego Dnia Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał 
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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.” otrzymuje brzmienie: 

„Fundusz dołoży najwyższych starań, aby odkupienie Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU Subfun-

duszu nastąpiło w Dnia Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał żądanie odku-

pienia Jednostek Uczestnictwa. Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzy-

mane, w szczególności w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie”; 

 

12) W Rozdziale III w pkt 2.4.2. akapit: „Oświadczenie Uczestnika lub uprawnionych osób o ustano-

wieniu lub odwołaniu blokady staje się skuteczne w momencie zarejestrowania oświadczenia 

przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 7 dni, od złożenia takiego oświad-

czenia u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo 

nie ponosi odpowiedzialności.” otrzymuje brzmienie: 

„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 

dnia od złożenia takiego oświadczenia u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za 

które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”; 

 

13) W Rozdziale III w pkt 2.4.3. akapity: „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 uczestnic-twa dokonywane jest w funduszu docelowym lub w subfunduszu do-celowym 

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. 

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

ści w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie. Sposób oblicza-

nia ewentualnych rekompensat z tego tytułu określa pkt 2.4.6. poniżej” otrzymuje brzmienie: 

„Fundusz dołoży najwyższych starań, aby odkupienie Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastą-

piło następnego Dnia Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwer-

sji Jednostek Uczestnictwa, a nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym lub w subfunduszu do-

celowym wydzielonym w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo nastąpiło następnego Dnia 

Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji Jednostek Uczest-

nictwa. 

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

ku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie.”; 
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14) W Rozdziale III pkt 2.4.5. akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:  

„Fundusz przyjmuje zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu bezpośrednio lub za pośrednic-

twem Dystrybutorów wskazanych w rozdziale piątym niniejszego Prospektu.” 

 

15) W Rozdziale III pkt 2.4.5. akapity: „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 Transfero-

wego zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa.  

 

16) Istnieje możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w szczególno-

ści w przypadku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie. Sposób oblicza-

nia ewentualnych rekompensat z tego tytułu określa pkt 2.4.6. poniżej.” otrzymuje brzmienie: 

„Fundusz dołoży najwyższych starań, aby odkupienie Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastą-

piło następnego Dnia Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia zamiany 

Jednostek Uczestnictwa, a nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowym nastąpiło następnego 

Dnia Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia zamiany Jednostek 

Uczestnictwa. 

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

ku wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie.”; 

 

17) W Rozdziale III po pkt 2.4.5. dodaje się pkt 2.4.5a. w następującym brzmieniu: 

„2.4.5a. 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 ogło-

szenia w sieci internet na stronie www.noblefunds.pl lub za pośrednictwem Dystrybutora, a także może poin-

formować Uczestników Funduszu listownie.  

Telefoniczne, telefaksowe oraz zlecenia przesyłane za pośrednictwem internetu przyjmowane są przez Fun-

dusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń.  

Umowy o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych, a także zleceń przesyłanych za pośrednictwem in-

ternetu lub regulaminy tych usług określają jakiego rodzaju zlecenia mogą być składane przez Uczestnika. 

Ponadto w umowach lub regulaminach tych usług powinny być zawarte minimalne warunki techniczne składa-

nia zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika, w szczególności sposób nadania hasła. Umowy nie mogą ogra-

niczać uprawnień Uczestników i odpowiedzialności Towarzystwa wynikających z niniejszego Statutu i przepi-

sów prawa.  

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

wane przez Dystrybutora.  
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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 osobę do tego upoważnioną.  

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 przekazywa-

ne 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 telefo-

nu, telefaksu lub internetu również na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, przy uży-

ciu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych funkcjonujących u Dystrybutora. Zasady i warunki 

składania zleceń przy użyciu internetu lub telefonu na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybu-

torem, w tym zasady odpowiedzialności, określają postanowienia tych umów oraz regulacje wewnętrzne obo-

wiązujące u Dystrybutora (np. regulaminy, instrukcje, ogłoszenia, komunikaty).  

Umowy zawierane 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.”;  

 

18) W Rozdziale III pkt 2.11. podrozdział „Sposób zwołania Zgromadzenia Uczestników” ppkt 1 otrzy-

muje następujące brzmienie: 

„1) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników dokonywane jest w sposób określony w Statucie, 

właściwy dla ogłaszania zmian Statutu, z zastrzeżeniem, że następuje ono przed przekazaniem Uczestnikom 

zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2) poniżej,”; 

 

19) W Rozdziale III pkt 2.11. akapit „Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-

stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4) nie stosuje się.” otrzymuje brzmie-

nie: zdaniem w następującym brzmieniu: 

„Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 

z 2014 r. poz. 121) nie stosuje się.”; 

 

20) W Rozdziale III tytuł pkt 3.1. „Noble Fund Skarbowy” otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.1. Noble Fund Pieniężny (do 29 kwietnia 2014 r. Noble Fund Skarbowy)”; 

 

21) W Rozdziale III treść pkt 3.1.1.4. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie powinna ulegać istotnym zmianom wynika-

jącym ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.”; 

 

22) W Rozdziale III w pkt 3.1.1.5., 3.2.1.5., 3.3.1.5., 3.4.1.5., 3.5.1.5., 3.6.1.5. oraz 3.7.1.5. sfor-

mułowanie „instrumenty pochodne” i „niewystandaryzowane instrumenty pochodne” zastępuje 

się odpowiednio sformułowaniem „Instrumenty Pochodne” i „Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne”; 

 

23) W Rozdziale III pkt 3.1.1.5., 3.2.1.5., 3.3.1.5., 3.4.1.5., 3.5.1.5., 3.6.1.5., 3.7.1.5. oraz 3.8.1.5. 

ostatni akapit otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zawarcie umowy mającej za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne może powodować po-

wstanie ryzyka kontrahenta polegającego na tym, że w określonych przypadkach zachodzi prawdopodobień-

stwo nie wywiązywania się przez kontrahenta z danej transakcji.”; 

 

24) W Rozdziale III w pkt 3.1.2., 3.2.2., 3.3.2., 3.4.2., 3.5.2., 3.6.2., 3.7.2. oraz 3.8.2. treść defini-

cji „Ryzyko płynności związane z brakiem możliwości uzyskania środków pieniężnych z tytułu od-

kupienia Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 i Statucie.”; 

 

25) W Rozdziale III w pkt 3.1.2., 3.2.2., 3.3.2., 3.4.2., 3.5.2., 3.6.2., 3.7.2. oraz 3.8.2. treść defini-

cji „Ryzyko połączenia Funduszu lub Subfunduszy” otrzymuje następujące brzmienie: 

„Na warunkach określonych w Ustawie, za zgodą Komisji, a w określonych okolicznościach także pod warun-

kiem wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Uczestników, zarówno Fundusz jak i Subfundusze mogą zostać po-

łączone z innymi funduszami lub subfunduszami. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o połącze-

niu Funduszu lub Subfunduszu, z zastrzeżeniem, że w określonych przypadkach istnieje konieczność wyrażenia 

zgody przez Zgromadzenie Uczestników na takie połączenie.” 

 

26) W Rozdziale III w pkt 3.1.2., 3.2.2., 3.3.2., 3.4.2., 3.5.2., 3.6.2., 3.7.2. oraz 3.8.2. treść defini-

cji „Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu” otrzymuje następujące brzmienie: 

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

prowadzonej przez Subfundusz. Zmiana Statutu wymaga ogłoszenia o dokonanych zmianach, w niektórych 

okolicznościach także zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz, co do zasady, upływu terminu trzech 

miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianach. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki 

inwestycyjnej Funduszu.”; 

 

27) W Rozdziale III, w treści pkt 3.1.2, 3.2.2., 3.3.2., 3.4.2., 3.5.2., 3.6.2., 3.7.2. oraz 3.8.2. pkt 2) 

lit. d) wyraz „subfunduszu” zastępuje się wyrazem „Subfunduszu”; 
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28) W Rozdziale III pkt 3.1.2., 3.2.2., 3.3.2., 3.4.2., 3.5.2., 3.6.2., 3.7.2. oraz 3.8.2.pkt 2) lit. f) 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 wy-

cenę wartości Jednostki Uczestnictwa. Błędne działanie systemów może przejawiać się w szczególności zawie-

szeniem lub awarią systemów komputerowych. Istnieje także ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w 

wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stro-

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

ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur wewnętrznych. Wystąpienie zda-

rzeń określonych powyżej może mieć bezpośredni wpływ na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu.”; 

 

29) W Rozdziale III pkt 3.1.5.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Towarzystwo nie pobiera Opłat Manipulacyjnych w związku ze zbywaniem lub odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli 

Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wyso-

kość tej opłaty nie może być większa niż 0% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w 

Subfunduszu. 

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w 

Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość 

tej opłaty nie może być większa niż 0% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w 

Subfunduszu. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u poszczególnych dystrybutorów 

wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.”; 

 

30) W Rozdziale III tytuł pkt 3.1.5.5., 3.2.5.5., 3.3.5.5., 3.4.5.5., 3.5.5.5., 3.6.5.5., 3.7.5.5. oraz 

3.8.5.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

„3.1.5.5. Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, a 

także 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”; 
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31) W Rozdziale III pkt 3.2.5.3., 3.3.5.3., 3.6.5.3., 3.7.5.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyż-

szej niż: 

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

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

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C pobiera Opłatę Manipulacyjną w wy-

sokości nie wyższej niż: 

• 2% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 

• 4% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabe-

li Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej 

opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfundu-

szu. 

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w 

Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość 

tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w 

Subfunduszu. 

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 zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. 

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczest-

nictwa, 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 na-

bywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 

za kwotę przekraczającą 100.000 (sto tysięcy) złotych lub złożenia pisemnej deklaracji łącznego naby-

cia jednostek za taką kwotę w określonym czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łącz-

ne nabycie jednostek uczestnictwa, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, rozumie 
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się kolejne następujące po sobie nabycia, w tym także nabycia w ramach konwersji lub zamiany jed-

nostek 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 nie-

zwłocznie 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 Dystrybuto-

rów 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.”; 

 

32) W Rozdziale III pkt 3.4.5.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyż-

szej niż: 

• 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 

• 2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C pobiera Opłatę Manipulacyjną w wy-

sokości nie wyższej niż: 

• 2,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B, 

• 5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabe-

li 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. 
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Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w 

Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że mak-

symalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek 

Uczestnictwa w Subfunduszu. 

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 zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. 

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczest-

nictwa, 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 na-

bywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 

za kwotę przekraczającą 100.000 (sto tysięcy) złotych lub złożenia pisemnej deklaracji łącznego naby-

cia jednostek za taką kwotę w określonym czasie; deklaracja jest wiążąca dla Uczestnika. Przez łącz-

ne 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 jed-

nostek 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 nie-

zwłocznie 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 Dystrybuto-

rów 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.”; 

 

33) W Rozdziale III w pkt 3.5.1.2. ppkt 5) lit. d) wyraz „ponoszone” zastępuje się wyrazem „ponoszo-

ny”; 
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34) W Rozdziale III pkt 3.5.5.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyż-

szej niż: 

• 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 

• 2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyż-

szej niż: 

• 2,5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jedno-stek Uczestnictwa kategorii B, 

• 5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C 

• 3 % kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jedno-stek Uczestnictwa przed opodatkowaniem – 

dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, zgromadzonych w ramach Programu Systematycznego Inwesto-

wania, o którym mowa w art.22 ust. 1 Części I Statutu Funduszu i odkupywanych przed terminem usta-

lonym w Umowie Dodatkowej. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabe-

li Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej 

opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfundu-

szu. 

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w 

Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość 

tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w 

Subfunduszu. 

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 zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. 

Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki Opłat Manipulacyjnych lub zwolnić nabywcę Jednostek Uczest-

nictwa, 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 następują-

cych wypadkach: 

• w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu, 

• w przypadku nabywania, w tym także w ramach transakcji konwersji lub zamiany, przez jednego na-

bywcę jednorazowo jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
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za kwotę przekraczającą 100.000 (sto tysięcy) złotych lub złożenia pisemnej deklaracji łącznego naby-

cia 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 

uczestnic-twa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w terminie wskazanym w de-

klaracji złożonej przez Uczestnika i zaakceptowanej przez Towarzystwo. W przypadku złożenia takiej 

deklaracji przez Uczestnika Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora niezwłocznie 

in-formuje 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, pra-

cowników 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.”; 

 

35) W Rozdziale III pkt 3.8.5.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opłata Manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie wyż-

szej niż: 

• 1% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, 

• 0,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B. 

Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C pobiera Opłatę Manipulacyjną w wy-

sokości nie wyższej niż: 

• 0% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jedno-stek Uczestnictwa kategorii B, 

• 0% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C. 

Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej. 

Opłata Manipulacyjna za konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa  

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w Tabeli 
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Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość tej 

opłaty nie może być większa niż 1% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfundu-

szu. 

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. Opłata 

Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej w 

Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość 

tej opłaty nie może być większa niż 1% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek Uczestnictwa w 

Subfunduszu. 

Szczegółowe informacje o stawkach Opłat Manipulacyjnych obowiązujących u poszczególnych dystrybutorów 

wskazane zostały w Tabeli Opłat zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa.”; 

 

36) W Rozdziale VI dotychczasowy pkt 4. otrzymuje numer 7 oraz następujące brzmienie: 

„7. Zasady składania oraz rozpatrywania Reklamacji kierowanych do Towarzystwa  

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 Serwisu Transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online); 

c) w siedzibie Towarzystwa osobiście, przez pełnomocnika lub posłańca, za pośrednictwem telefonu lub tele-

faksu jak również listownie; 

d) u Dystrybutorów osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty, telefonu lub telefaksu. In-

formacje dotyczące trybu rozpatrywania Reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów 

udzielania odpowiedzi na Reklamacje przez Dystrybutorów są określane i udostępniane przez Dystrybutorów. 

2) Reklamacja w celu jej prawidłowego rozpatrzenia powinna zawierać dane identyfikujące osobę ją składają-

cą, w tym w szczególności dane kontaktowe, a także jej przedmiot i żądanie. 

3) Reklamacje, powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałej okoliczności budzą-

cej zastrzeżenia. 

4) Udzielenie odpowiedzi na Reklamacje złożone przez Uczestnika powinno nastąpić w możliwie krótkim ter-

minie 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, jed-

nakże 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 da-

nej Reklamacji. 

7) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia „Re-

gulaminu rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” 

która jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. 

8) Na zlecenie Funduszu Reklamacje rozpatruje Agent Transferowy.”;  

 

37) W Rozdziale VI dotychczasowe punkty 5., 6., 7. otrzymują numery odpowiednio 8., 9., 13. 
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38) W Rozdziale VI Prospektu pkt 4, .5. i 6. otrzymują nowe następujące brzmienie: 

„4. Firma Towarzystwa i oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na świadczenie 

usług oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił takiego zezwolenia  

Towarzystwo niniejszym oświadcza, iż posiada zezwolenie na świadczenie usług udzielone przez Komisję Nad-

zoru Finansowego. 

5. Sposoby komunikowania się Uczestnika z Towarzystwem  

Uczestnik może kontaktować się z Towarzystwem: 

1) osobiście, w siedzibie Towarzystwa w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00,  

2) za pośrednictwem telefonu lub telefaksu,  

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

4) za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie Transakcyjnym (Usługa Noble Funds Online), pod 

warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Uczestnika. 

Dokumenty i informacje, przekazywane Uczestnikom są sporządzone w języku polskim, chyba że Towarzystwo 

i Uczestnik postanowią inaczej. 

6. Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Uczestnika z Towarzystwem 

Dane teleadresowe Towarzystwa zawarte są w Rozdziale II pkt 1 Prospektu.”; 

 

39) W Rozdziale VI Prospektu dodaje się pkt 10., 11., i 12. nadając im następujące brzmienie: 

„10. Koszty i opłaty związane z usługą 

Koszty i opłaty związane ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wskazane są w prospektach tych funduszy oraz 

kluczowych informacjach dla inwestora. 

11. Sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa 

Uczestnik może przekazać zlecenie lub dyspozycję do Towarzystwa: 

1) osobiście, w siedzibie Towarzystwa w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00 lub za pośrednictwem 

uprawnionych pracowników/przedstawicieli Towarzystwa, 

2) za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online), pod warunkiem zawarcia 

odpowiedniej umowy przez Uczestnika. 

12. Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa  

Towarzystwo świadczy usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa polegającą na 

przyjmowaniu od Uczestników i Inwestorów zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa oraz dyspozycji i 

innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez 

Towarzystwo. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania, zamiany i konwersji jednostek 

uczestnictwa, wypłat kwot z tytułu odkupienia, wypłat dochodów funduszy oraz spełniania świadczeń z tytułu 

nieterminowej realizacji zleceń i błędnej wyceny zawarte są w prospektach informacyjnych funduszy. W 

przypadku Funduszu informacje te zawarte są w Rozdziale III pkt 2.4 Prospektu.” 

 

40) W Rozdziale VI dotychczasowy pkt 7. otrzymuje numer 13 oraz następujące brzmienie: 
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„13. Aktualizacje Prospektu 

Niniejszy Prospekt sporządzony został w Warszawie, w dniu 11 października 2006 r. 

Prospekt 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., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., 

w dniu 31 stycznia 2014 r., w dniu 22 kwietnia 2014 r. oraz w dniu 30 kwietnia 2014 r. 

Niniejszy Prospekt obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2014 r.”; 

 

41) W Rozdziale VII pkt 37) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„37) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2014 r. poz. 157),”; 

 

42) W Rozdziale VII pkt 41) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„41) Ustawie o ofercie – rozumie się ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa-

dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013,  poz. 1382).”; 

 

43) W Rozdziale VII pkt 42) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„42) Ustawie o PIT – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zmianami).”; 

 

44) Treść statutu Funduszu stanowiącego załącznik do Prospektu zaktualizowano o zmiany wchodzące 

w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r.  

  

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


