
 

 
Warszawa, dnia 30.05.2016 r. 

 
 
 
 

Ogłoszenie o zmianie  
Prospektu Informacyjnego 

Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwesty-
cyjny 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 „04 maja 2016 r., Warszawa” otrzymuje brzmie-

nie:  

„30 maja 2016 r., Warszawa”; 

 

2) W Rozdziale II w pkt 4 zaktualizowano dane za rok 2015; 

 
3) W Rozdziale IV pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3.  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 
Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy odnoszące się do każdego z Subfunduszy, których 
przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, jeżeli zawarcie umowy jest w interesie Uczestni-
ków, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. 
W szczególności Fundusz może zawierać z Depozytariuszem następujące umowy: 
1) umowy rachunków bankowych mających za przedmiot bieżące i pomocnicze rachunki rozliczeniowe oraz 
umowy złotówkowych i walutowych lokat terminowych o okresie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni (w 
tym overnight). Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu w 
szczególności ze względu na pewność i szybkość zawierania, potwierdzania, rozliczania transakcji w zakre-
sie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Subfunduszu. 
2) umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank 
Polski, 
3) umowy transakcji walutowych na daty: Overnight, Tomorrow Next, Spot Next oraz transakcji waluto-
wych przekraczających datę Spot Next (forward). Umowy te będą zawierane w ramach realizacji celu in-
westycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, a także w zgodzie z interesem 
Uczestników i na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu  ich konkurencyjności w stosunku do warunków 
oferowanych przez inne banki.. 
4) umowy transakcji wymiany odsetkowej FRA, IRS oraz walutowo-odsetkowe (CIRS). Umowy te będą za-
wierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Subfun-

  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. 

 



 

duszu, a także w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu oceny 
ich konkurencyjności w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki.. 
5) umowy dotyczące następujących obligacji, bonów skarbowych, innych papierów dłużnych oraz Instru-
mentów Rynku Pieniężnego, które mogą być nabywane w ramach realizacji polityki inwestycyjnej Subfun-
duszu - obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego rządów państw 
członkowskich, rządów państw europejskich innych niż państwa członkowskie należących do OECD, a także 
Ukrainy, Rosji, Macedonii, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Lichtensteinu, Bułgarii, Rumu-
nii, obligacje, bony skarbowe, inne papiery dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego rządu lub agencji 
rządowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obligacje, inne papiery dłużne oraz Instrumenty 
Rynku Pieniężnego innych podmiotów, dla których agentem emisji lub podmiotem przechowującym te obli-
gacje, inne papiery dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego jest Depozytariusz. Umowy zawierane są w 
ramach realizacji celu inwestycyjnego oraz w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, a tak-
że w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu ich konkurencyjności 
w stosunku do warunków oferowanych przez inne podmioty oferujące dłużne papiery wartościowe. Ponadto 
zawieranie tych umów z Depozytariuszem odbywa się na następujących warunkach: 
a) wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% war-
tości emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących tej 
samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji, albo, 
b) w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depo-
zytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie 
może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego pro-
gramu. 
6) umowy kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: 
a) umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na wa-
runkach rynkowych; 
b) korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych 
kredytów. 
7) umowy o limit debetowy o charakterze „Intra – Day”, przy czym umowy zawierane będą przez Fundusz z 
Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych. W przypadku niezlikwido-
wania do końca dnia roboczego salda debetowego na rachunku Funduszu prowadzonym w związku z dzia-
łalnością Subfunduszu, wysokość odsetek za zwłokę zostanie określona na warunkach rynkowych, przy 
uwzględnieniu interesu Uczestników i nie będzie większa niż wysokość odsetek ustawowych obowiązują-
cych w dniu pokrycia debetu. 
8) Fundusz może bez ograniczeń zawierać z Depozytariuszem umowy inne niż umowy, których przedmio-
tem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, w szczególności Fundusz może zawrzeć z Depozytariuszem 
umowę o pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. Umowy będą zawierane na 
zasadach rynkowych.”; 

 

4) W Rozdziale VI pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„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. Koszty i opłaty te mogą zostać przeznaczone m.in. na pokrywanie 
wynagrodzenia poszczególnych dystrybutorów lub organizowanie szkoleń i innych czynności mających na 
celu poprawę jakości danej usługi. Na wniosek Uczestnika Towarzystwo udostępni mu szczegółowe infor-
macje w tym zakresie.”; 
 

5) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„13. Aktualizacje Prospektu 

 
„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2010 r. oraz aktuali-
zowany 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 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., w dniu 31 
maja 2013 r., w dniu 30 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., w 
dniu 29 listopada 2013r., w dniu 31 stycznia 2014r, w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 30 czerwca 2014 r., w 
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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. oraz w 
dniu 30 maja 2016 r. 
Niniejszy Prospekt Informacyjny obowiązuje od dnia 30 maja 2016 r.” 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Strona 3 z 3 
 


