Warszawa, dnia 12.10.2015 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 zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „29 maja 2015 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:
„12 października 2015 r., Warszawa”;
2) W Rozdziale II pkt 7.2 otrzymuje brzmienie:
„Marcin Dec – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Klimczak – Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Szczechura – Członek Rady Nadzorczej,
Ewaryst Zagajewski – Członek Rady Nadzorczej,
Mariusz Latek – Członek Rady Nadzorczej.”
3) W Rozdziale II pkt 8.2 drugi tytuł otrzymuje brzmienie:
„Artur Klimczak – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Florida International University (Miami).
W latach 1990-2000 był Dyrektorem Regionalnym CitiBank US, w latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora
Departamentu CitiBank Polska, a następnie Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank
Polska. W latach 2005-2015 związany z Grupą Banku Millennium, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu
Bankowości Detalicznej, Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu.
Pan Artur Klimczak obecnie pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz członkiem
Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.”
4) W Rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza innymi, nieobjętymi Prospektem, funduszami:
1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 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, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości). Tel. +48 22 427 46 46, fax. +48 22 276 25 85, e-mail: biuro@noblefunds.pl.

2) Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
3) Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
4) Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
5) Noble Fund Macro Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
6) Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
7) Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
8) Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
9) Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
10) Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
11) Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
12) Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”
5) W Rozdziale V skreśla się pkt 2.19;
6) W Rozdziale VI pkt 7 otrzymuje brzmienie:
1.

„Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

2.

Reklamacja może zostać złożona:

a) w siedzibie Agenta Transferowego, któremu Towarzystwo zleciło rozpatrywanie części Reklamacji:
a. w formie pisemnej – osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem posłańca do protokołu
podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;
b. Przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:
ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.,
ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa
z dopiskiem „reklamacja”;
c. ustnie za pośrednictwem telefonu: 801 080 770 lub (+48 22) 588 18 79 (Infolinia Towarzystwa czynna w dni powszednie w godzinach 9-17);
d. ustnie do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;
e. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@noblefunds.pl
f. za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online).
b) w siedzibie Towarzystwa:
a. w formie pisemnej – osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem posłańca w Punkcie Obsługi Klienta Centrala;
b. Przesyłką pocztową na adres punktu obsługi klienta:
Noble Funds TFI S.A.,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
z dopiskiem „reklamacja”;
c. ustnie za pośrednictwem telefonu: 801 080 770 lub (+48 22) 588 18 79 (Infolinia Towarzystwa czynna w dni powszednie w godzinach 9-17);
d. ustnie do protokołu podczas wizyty w punkcie obsługi klienta;
e. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@noblefunds.pl;
f. za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego (Usługa Noble Funds Online).
c) u Dystrybutorów:
a. w formie pisemnej - osobiście lub przez pełnomocnika;
b. Przesyłką pocztową;
c. ustnie za pośrednictwem telefonu;
d. za pośrednictwem telefaksu;
e. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dane kontaktowe Dystrybutorów znajdują się na stronie www.noblefunds.pl lub na stronach internetowych odpowiednich Dystrybutorów.
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3.

Informacje dotyczące trybu rozpatrywania Reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania,
terminów udzielania odpowiedzi na Reklamacje przez Dystrybutorów są określane i udostępniane
przez Dystrybutorów.
Reklamacja w celu jej prawidłowego rozpatrzenia powinna zawierać dane identyfikujące osobę ją
składającą, w tym w szczególności dane kontaktowe, a także jej przedmiot i żądanie.

4.

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałej okoliczności budzącej zastrzeżenia.

5.

Odpowiedz na Reklamacje powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.

6.

W przypadku szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w pkt 3, Towarzystwo:

1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin udzielenia rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie
może być dłuższy 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
7.

Uczestnik jest informowany pisemnie o sposobie rozstrzygnięcia Reklamacji.

8.

W każdym czasie Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska Towarzystwa w sprawie
danej Reklamacji.

9.

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i rozpatrywania Reklamacji znajdują się w „Regulaminie rozpatrywania reklamacji kierowanych do Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.”, która jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl.

10.

Na zlecenie Funduszu Reklamacje rozpatruje Agent Transferowy.

11. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.”
7) W Rozdziale VI pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązek aktualizacji danych dotyczących Uczestnika oraz
wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Administratorem danych osobowych jest fundusz Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego
organem jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Przyokopowej 33, 00-208;
Dane osobowe zbierane są w celu realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszu
(wykonanie umowy, w tym obsługa posprzedażowa w związku z uczestnictwem w Funduszu/ach),
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych oraz
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o funduszach
inwestycyjnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
Uczestnikowi, jego pełnomocnikom, przedstawicielom, spadkobiercom itp.:
* przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w
Ustawie o ochronie danych osobowych;
* przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu/umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych, w przypadkach wskazanych w art. 32 ust. 1 pkt 7-8 ustawy o ochronie danych osobowych.
* w przypadku przetwarzania ich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu
administratorowi danych - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych
przysługuje im prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych ze względu na moją szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 w/w
ustawy mam prawo wniesienia sprzeciwu.
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Uczestnik, jego pełnomocnik lub spadkobierca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Towarzystwu
wszelkich zmian w zakresie podanych przez niego danych, w tym także danych beneficjenta rzeczywistego.
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.
Towarzystwo oraz poszczególni dystrybutorzy w celu prawidłowej realizacji obowiązku przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą żądać przedstawienia stosownych dokumentów
identyfikacyjnych.
Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków
parlamentu, sędziów sądów naj-wyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych,
których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów
obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych
oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania
przesłanek określonych w tych przepisach,
b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców
i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we
wspólnym pożyciu,
c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej
lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku
podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób
- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”
8) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„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., w dniu 30 kwietnia
2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 30 czerwca 2014 r., w dniu 30 lipca 2014 r., w dniu 2 września
2014 r., w dniu 24 grudnia 2014 r., w dniu 19 lutego 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r. oraz w dniu 12 października 2015 r.
Niniejszy Prospekt obowiązuje od dnia 12 października 2015 r.”;
Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
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