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Warszawa, dnia 28 maja 2021 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 „10 marca 2021 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:  

„28 maja 2021 r., Warszawa”; 
 

 

2) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun-

duszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni 

pełny rok obrotowy 2020 wynosi: 1,04%.” 

 

3) W Rozdziale III pkt 3.1.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu  

zbadanego przez biegłego rewidenta.  

 

4) W Rozdziale III pkt 3.1.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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. 

 

5) W Rozdziale III pkt 3.1.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich 

stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 

3.1.6.2. 

 

6) W Rozdziale III pkt 3.2.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun-

duszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni 

pełny rok obrotowy 2020 wynosi: 2,07%.” 

 

7) W Rozdziale III pkt 3.2.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zba-

danego przez biegłego rewidenta.  
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8) W Rozdziale III pkt 3.2.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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. 

 

9) W Rozdziale III pkt 3.2.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich 

stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 

3.2.6.2. 

 

10) W Rozdziale III pkt 3.3.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun-

duszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni 

pełny rok obrotowy 2020 wynosi: 3,10%.” 

 

11) W Rozdziale III pkt 3.3.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zba-

danego przez biegłego rewidenta.  

 

12) W Rozdziale III pkt 3.3.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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. 

 

13) W Rozdziale III pkt 3.3.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich 

stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 

3.3.6.2. 

 

14) W Rozdziale III pkt 3.4.5.2 otrzymuje brzmienie: 

 „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 2020 wynosi: 7,79%.” 

 

15) W Rozdziale III pkt 3.4.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zba-

danego przez biegłego rewidenta.  

 

16) W Rozdziale III pkt 3.4.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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. 

 

17) W Rozdziale III pkt 3.4.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji 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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18) W Rozdziale III pkt 3.5.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun-

duszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni 

pełny rok obrotowy 2020 wynosi: 2,60%.” 

 

19) W Rozdziale III pkt 3.5.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zba-

danego przez biegłego rewidenta.  

 

20) W Rozdziale III pkt 3.5.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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. 

 

21) W Rozdziale III pkt 3.5.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich 

stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 

3.5.6.2. 

 

22) W Rozdziale III pkt 3.6.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun-

duszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni 

pełny rok obrotowy 2020 wynosi: 3,13%.” 

 

23) W Rozdziale III pkt 3.6.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zba-

danego przez biegłego rewidenta. 

 

24) W Rozdziale III pkt 3.6.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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. 

 

25) W Rozdziale III pkt 3.7.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun-

duszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni 

pełny rok obrotowy 2020 wynosi: 4,70%.” 

 

26) W Rozdziale III pkt 3.7.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zba-

danego przez biegłego rewidenta. 

 

27) W Rozdziale III pkt 3.7.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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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28) W Rozdziale III pkt 3.8.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfun-

duszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni 

pełny rok obrotowy 2020 wynosi: 1,55%.” 

 

29) W Rozdziale III pkt 3.8.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów 

netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zba-

danego przez biegłego rewidenta.  

 

30) W Rozdziale III pkt 3.8.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości 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. 

 

31) W Rozdziale III pkt 3.8.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich 

stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 

3.8.6.2. 

 

32) W Rozdziale V pkt 2 ppkt 2.5 otrzymuje brzmienie: 

 „Open Finance S.A. 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne 

Open Finance S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, 

tel. (+48 22) 427 47 00, 

fax. (+48 22) 276 20 75. 

Zakres świadczonych usług: 

• Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jednostek i 

zasadach uczestnictwa w Funduszu, 

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odkupienia oraz za-

miany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa, 

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, nadania lub zmiany 

instrukcji płatniczej, zmiany danych, 

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz 

składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasadach opisanych w procedurach. 

Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnic-

twa 

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Open Finance S.A. z siedzibą 

przy Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.” 

 

33) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„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 
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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., w dniu 12 października 2015 r., w dniu 4 stycznia 2016 r., w dniu 4 maja 2016 r., w dniu 30 maja 2016 r., w 

dniu 26 lipca 2016 r., w dniu 8 września 2016 r., w dniu 28 października 2016 r., w dniu 22 listopada 2016 r., w 

dniu 2 grudnia 2016 r., w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 13 lipca 2017 r., dniu 4 stycznia 2018 r., w dniu 4 kwietnia 

2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 13 lipca 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r.,  w dniu 2 stycznia 2019 r., w dniu 

18 stycznia 2019 r, w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 18 lipca 2019 r. ,w dniu 1 

sierpnia 2019 r. w dniu 7 sierpnia 2019 r., w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 3 marca 2020 r., w dniu 7 kwietnia 

2020 r. oraz , w dniu 1 czerwca 2020 r. oraz w dniu 24 czerwca 2020 r., w dniu 1 września 2020 r., w dniu 16 

września 2020 r., w dniu 25 września 2020 r., w dniu 13 października 2020 r., w dniu 23 listopada 2020 r., w dniu 

22 grudnia 2020 r., w dniu 2 stycznia 2021 r., w dniu 10 marca 2021 roku oraz w dniu 28 maja 2021 r.” 

 

34) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian. 

 

 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

 


