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Warszawa, dnia 5 grudnia 2022 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 „2 listopada 2022 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:  

„5 grudnia 2022 r., Warszawa” 

 
2) W Rozdziale II pkt 7 ppkt 7.2. otrzymuje brzmienie: 

„7.2. Członków rady nadzorczej Towarzystwa 

Mariusz Staniszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Ewaryst Zagajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Michał Matusewicz – Członek Rady Nadzorczej.” 

 

3) W Rozdziale II pkt 8 ppkt 8.2. otrzymuje brzmienie: 

„8.2. Rada nadzorcza    

Mariusz Staniszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Gerhard Mercator Universitaet w Duisburg. Doktor Nauk 

Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 r. licencjonowany doradca inwestycyjny (licencja 

nr 182). W roku 1998 pracował w Centrali Deutsche Bank A.G., we Frankfurcie nad Menem w Depar-tamencie 

Nadzoru Globalnych Inwestycji Kapitałowych. W latach 2000 – 2001 zatrudniony jako konsultant w Roland 

Berger&Partner Mana-gement Strategy Consulting. Od roku 2001 do 10 kwietnia 2006 r. pra-cował jako Szef 

Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Obecnie zasiada w 

Radzie Nadzorczej Idea Box S.A. Od 2006 r. do 2021 r. pełnił funk-cję Prezesa Zarządu Towarzystwa.  

Ewaryst Zagajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 38) 

oraz maklera papierów war-tościowych (nr 555), wpisany do rejestru aktuariuszy (nr 103). Posiada uprawnienia 

m.in. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia działalności brokerskiej oraz wyceny 

nieruchomości.W 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Towarzystwa.  

Obecnie, poza funkcją Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, pełni także funkcję Prezesa Zarządu CTA Plaza Sp. 

z o.o., Partnera Zarzą-dzającego w grupie spółek Niezależni Eksperci Majątkowi oraz Człon-ka Rady Nadzorczej 

Rubicon Partners Corporate Finance S.A.  

Michał Matusewicz – Członek Rady Nadzorczej 
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Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych. Michał Matusewicz zajmuje stanowisko 

adiunkta w Katedrze Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów, od 2008 roku pełni funkcję Pro-dziekana 

Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz Podyplomowych Studiów Podatkowych. 

Autor i współautor wielu publikacji związanych z finansami. Specjalista w dziedzinie finansów międzynarodowych, 

finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych.” 

4) W Rozdziale III w pkt 3.1.2. w ppkt 1) dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym rozwojem 

rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli 

wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny 

lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z 

dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących 

zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez 

inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

 

5) W Rozdziale III w pkt 3.2.2. w ppkt 1) dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym rozwojem 

rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli 

wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny 

lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z 

dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących 

zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez 

inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

 

6) W Rozdziale III w pkt 3.3.2. w ppkt 1) dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym rozwojem 

rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli 

wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny 

lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z 

dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących 

zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez 

inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

 

7) W Rozdziale III w pkt 3.4.2. w ppkt 1) dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym rozwojem 

rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli 

wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny 

lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z 

dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących 

zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez 

inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

 

8) W Rozdziale III w pkt 3.5.2. w ppkt 1) dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym rozwojem 

rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli 

wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny 
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lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z 

dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących 

zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez 

inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

9_9) 

9) W Rozdziale III w pkt 3.6.2. w ppkt 1): 

 

a. skreśla się ryzyko związane ze sposobem alokacji w brzmieniu: 

„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.” 

 

b. dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym 

rozwojem rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, 

które - jeżeli wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji. Pozytywny lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki 

społeczne takie jak: relacje z dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, 

zasad BHP oraz ocena funkcjonujących zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie 

emitentów instrumentów finansowych przez inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na 

osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

 

10)  W Rozdziale III w pkt 3.7.2. w ppkt 1) dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym rozwojem 

rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli 

wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny 

lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z 

dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących 

zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez 

inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

11) W Rozdziale III w pkt 3.8.2. w ppkt 1) dodaje się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w brzmieniu: 

„- Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Na ceny rynkowe instrumentów finansowych wpływ mogą mieć ryzyka związane ze równoważonym rozwojem 

rozumiane jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli 

wystąpią - mogą mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Pozytywny 

lub negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, czynniki społeczne takie jak: relacje z 

dostawcami, klientami, partnerami, przestrzeganie praw pracowniczych, zasad BHP oraz ocena funkcjonujących 

zasad ładu korporacyjnego mogą oddziaływać na postrzeganie emitentów instrumentów finansowych przez 

inwestorów, a tym samym stanowić czynniki wpływające na osiągane stopy zwrotu przez fundusz.” 

12) 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 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 
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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., 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. , w dniu 1 czerwca 2020 r., 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, w dniu 28 maja 2021 r., w dniu 1 

lipca 2021 r., w dniu 2 sierpnia 2021 r., w dniu 2 listopada 2021 r., w dniu 1 grudnia 2021 r., w dniu 1 stycznia 

2022 r., w dniu 1 lutego 2022 r., w dniu 12 kwietnia 2022 r., w dniu 27 maja 2022 r., w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 

10 października 2022 r., w dniu 24 października 2022 r., w dniu 2 listopada 2022 r. oraz w dniu 5 grudnia 2022 r.” 

 

13) W Rozdziale VI pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„Towarzystwo uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane 
z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na 
wartość inwestycji dokonywanych przez Subfundusze.  

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w przeprowadzanych analizach finansowych, regulacyjnych 
i prawnych emitentów instrumentów finansowych, jak również na poziomie zarządzania całym portfelami 
Subfunduszy.   

Ryzyka związane ze zrównoważoną działalnością, w tym ryzyka klimatyczne mogą mieć znaczący wpływ na osiągane 
stopy zwrotu z instrumentów finansowych. Jednocześnie inwestycje charakteryzujące się niższymi wskaźnikami 
oceny pod kątem ich wpływu na czynniki środowiskowe, społeczne lub dotyczące ładu korporacyjnego nie muszą 
osiągać niższych stóp zwrotu od inwestycji lepiej ocenianych pod kątem tych czynników. Ponadto ze względu na 
ograniczoną dostępność danych, będących podstawą oceny wpływu ryzyk związanych ze zrównoważoną 
działalnością, a także trudne do przewidzenia czas, skalę i charakter materializacji tych ryzyk nie jest możliwe 
określenie stopnia oraz prawdopodobieństwa ich wpływu na osiągane przez Subfundusze stopy zwrotu.” 

14) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


