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Warszawa, dnia 31.05.2017 r. 

 
 
 
 

Ogłoszenie o zmianie 

Prospektu Informacyjnego 

Noble Funds  

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 

 
 

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

nach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „2 grudnia 2016 r., Warszawa” otrzymuje brzmie-

nie:  

„31 maja 2017 r., Warszawa”; 

 

2) W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Na ostatni dzień bilansowy (31 grudnia 2016 r.) według sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego 

rewidenta wysokość kapitału własnego Towarzystwa wyniosła: 19.674.135,80 zł, w tym:  

Kapitał zakładowy: 500.200 zł 

Kapitał zapasowy: 5.373.800 zł 

Zysk netto: 17.742.599,99 zł 

 

3) W Rozdziale II pkt 7.2 otrzymuje brzmienie: 

„1)Maciej Szczechura – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2)Artur Klimczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

3)Ewaryst Zagajewski – Członek Rady Nadzorczej, 

4)Przemysław Guberow – Członek Rady Nadzorczej, 

5)Paweł Komar – Członek Rady Nadzorczej.” 

 

 

4) W Rozdziale II pkt 8.2 otrzymuje brzmienie: 

„Maciej Szczechura – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. 
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Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w agencji marketingowej DBB w Warszawie. Następnie w latach 2004 – 

2010 pracował w Euro Bank S.A. kolejno na stanowisku Dyrektora Marketingu, Dyrektora Zarządzającego oraz 

Wiceprezesa Zarządu.   

Od 2010 r. do 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Noble Concierge Sp. z o.o. Od  2012 r. pełni funkcję 

Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Noble - Noble Foundation. Ponadto jest 

Członkiem Rady Nadzorczej BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A.    

 

Artur Klimczak –Wiceprzewodniczący 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. W latach 2015-2016 pełnił funk-

cje Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. 

Pan Artur Klimczak obecnie pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz członkiem Rady 

Nadzorczej Noble Securities S.A.  

 

Ewaryst Zagajewski – Członek Rady Nadzorczej  

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

oraz maklera papierów wartościowych (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 Zarządzającego w grupie spółek Niezależni Eksperci Majątkowi oraz C złonka Rady Nad-

zorczej Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 

 

Przemysław Guberow – Członek Rady Nadzorczej  

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2016 r. Prezes Zarzą-

du Open Finance S.A. oraz Home Broker S.A., a także Doradca Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Open Finance TFI S.A. Do kwietnia 2016 r. Pan Guberow pełnił także funkcje Wiceprezesa Zarządu Open Life 

TU Życie S.A., a do 2011 r. Wiceprezesa Zarządu Noble Securities S.A. 

 

Paweł Komar – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2015 r. Członek Za-

rządu Open Finance S.A. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 r. w Open Finance S.A. Od stycznia 2015 r. Pan 

Paweł Komar pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Home Broker S.A. W okresie 06.2014 r. - 10.2014 r. na 

stanowisku członka Zarządu w Home Broker S.A.” 
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5) W Rozdziale II pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„Na dzień sporządzania Prospektu Towarzystwo zarządza innymi, nieobjętymi Prospektem, funduszami: 

1) Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

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, 

13) Debtor Niestandaryzowany Sekrutytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

14) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

15) Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.” 

 
 

6) W Rozdziale III pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: 

„Na zasadach określonych w Prospekcie, Statucie i Ustawie Uczestnik ma prawo: 

1) nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa, 

2) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 

3) złożenia zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami,  

4) złożenia zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Funduszami lub subfunduszami różnych 

funduszy, zarządzanych przez Towarzystwo (zwanej dalej również „konwersją”),  

5) żądania dokonania transferu Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subrejestrami Uczestnika, 

6) dokonania reinwestycji, 

7) otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją, 

8) rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, 

9) otrzymania potwierdzenia zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 

10) ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, 

11) dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do KIID, Informacji dla klienta AFI oraz rocznego i 

półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz 

sprawozdań jednostkowych Subfunduszy,   

12) dostępu do KIID, Informacji dla klienta AFI, Prospektu Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o 

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

wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy w sieci internet pod adresem 

www.noblefunds.pl, 
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13) żądania doręczenia bezpłatnie na papierze KIID, Informacji dla klienta AFI, Prospektu Funduszu wraz z 

aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, rocznego i półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, 

14) ustanowienia pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z nabywaniem i żądaniem 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 

15) posiadania kilku Subrejestrów w Subfunduszu, 

16) złożenia Reklamacji dotyczącej działania Funduszu, Towarzystwa lub podmiotów, którym Towarzystwo 

powierzyło wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Towarzystwo, 

17) zmiany danych osobowych oraz zmiany numeru rachunku bankowego, na który wpłacane będą środki 

pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 

18) ustanowienia lub odwołania blokady Jednostek Uczestnictwa.” 

 

7)  W Rozdziale III pkt 2.4.1 zdanie: 

 „Uczestnicy posiadający status rezydencji podatkowej w USA powinni niezwłocznie po otwarciu rejestru 

zawiadomić o tym fakcie Towarzystwo.”  

 

zastępuje się zdaniem w następującym brzmieniu: 

„Uczestnicy którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Rzeczypospolita Polska powinni przy 

otwarciu rejestru zawiadomić o tym fakcie Towarzystwo.” 

 

8) W Rozdziale III pkt 2.4.1 zdanie: 

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

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

 

zastępuje się zdaniem w następującym brzmieniu: 

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

rzystwu, 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 fi-

nansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 299 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 paździer-

nika 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjedno-

czonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 

wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712 ze zm.), a także ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o 

wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648).” 

 

9) W Rozdziale III pkt 2.4.3 po drugim akapicie dodaje się następujące zdanie: 

„O możliwości dokonywania konwersji do Funduszu, jak i z Funduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej 

www.noblefunds.pl oraz udostępni odpowiednią informację w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa.” 
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10) W Rozdziale III pkt 2.4.6 na końcu podpunktu „Nieterminowa realizacja zleceń” dodaje się akapit 

w następującym brzmieniu: 

 

„W przypadku nieterminowej realizacji Zlecenia z przyczyn, za które zgodnie z Ustawą odpowiedzialność po-

nosi Towarzystwo, świadczenie należne danemu Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji Zlecenia po-

krywane jest przez Towarzystwo ze środków własnych, poprzez: 

1) nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa w przypadku zlecenia nabycia lub 

2) dokonanie przelewu kwoty pieniężnej na rzecz Uczestnika zgodnie z instrukcją płatniczą obowiązującą dla 

zlecenia odkupienia, w przypadku zlecenia odkupienia.” 

 

11)  W Rozdziale III pkt 2.8 otrzymuje brzmienie: 

 

„Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca 

dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady do-

radcy podatkowego lub prawnego.  

Opodatkowanie Funduszu 

Fundusz działając jako fundusz inwestycyjny na podstawie przepisów Ustawy jest zwolniony od podatku do-

chodowego od osób prawnych. Podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o CIT. W związku z możliwością 

lokowania aktywów Subfunduszy za granicą, dochody z inwestycji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

mogą być opodatkowane na zasadach określonych w przepisach prawnych kraju, w którym dokonywana jest 

inwestycja, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana z tym krajem stanowi inaczej. 

Opodatkowanie Uczestników Funduszu: 

a) W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne: 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT, przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych stanowią 

przychody z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1c Ustawy o PIT nie ustala 

się przychodu z umorzenia Jednostek Uczestnictwa, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfundu-

szu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. 

Funduszami kapitałowymi w rozumieniu Ustawy o PIT są między innymi fundusze inwestycyjne działające na 

podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych.  

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT opodatkowane są dochody z tytułu udziału w funduszach ka-

pitałowych. 

Płatnikiem podatku dochodowego jest Fundusz, który nalicza i pobiera podatek. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 

5) Ustawy o PIT od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany poda-

tek dochodowy, z zastrzeżeniem treści art. 52a Ustawy o PIT. Przy ustalaniu dochodu w związku z odkupie-

niem Jednostek Uczestnictwa, kosztem podatkowym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38) Ustawy o PIT, są wydatki 

poniesione na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 
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Jednostki Uczestnictwa podlegają odkupieniu w kolejności określonej według metody HIFO, co oznacza, że 

jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zapisane według najwyższej dla danego Subfunduszu 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Subrejestrze.  

Zgodnie z art. 30a ust. 5 Ustawy o PIT, dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza 

się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw mająt-

kowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 

Przepis art. 30a ust. 1 pkt 5) Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodat-

kowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 

pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe. 

Certyfikat rezydencji powinien być okazany w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Certyfikat 

rezydencji powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że Fundusz wyra-

zi zgodę na przyjęcie certyfikatu sporządzonego w języku obcym. 

O ile co innego nie wynika z treści certyfikatu rezydencji podatkowej oraz z informacji przekazanych przez 

Uczestnika, Fundusz będzie przyjmował, że certyfikat rezydencji jest aktualny przez okres 12 miesięcy od 

daty jego wydania. Uczestnik jest obowiązany do poinformowania Funduszu o zmianach w zakresie aktualności 

złożonego certyfikatu rezydencji. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie 

przez Uczestnika tego obowiązku. 

Mając na uwadze różne zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, kwestia warunków opodatkowa-

nia przychodów wypłacanych Uczestnikowi będącemu nierezydentem wymaga szczegółowej analizy po stronie 

Uczestnika. 

W związku z faktem, że Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, do odziedziczonych Jednostek 

Uczestnictwa zastosowanie znaleźć może również ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i 

darowizn (tekst jednolity Dz. U. z roku 2017, poz. 833). 

 

Powyższe zasady opodatkowania osób fizycznych mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli Uczestni-

kami Funduszu są osoby zagraniczne i Rzeczpospolita Polska zawarła umowę w sprawie zapobiegania podwój-

nego opodatkowania z państwem osoby zagranicznej. 

b) W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej: 

Dochody tych podmiotów, z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i będą opodat-

kowane na zasadach ogólnych określonych w Ustawie o CIT. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy podatek ten 

wynosi 19% podstawy opodatkowania. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest osiągnięta w roku podat-

kowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT przychodem Uczestnika są otrzymane pieniądze, wartości pienięż-

ne, w tym także różnice kursowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są 

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Zgodnie z art 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT nie uważa się za 

koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie Jednostek. Wydatki powyższe stanowią dla podatnika 

koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie odkupienia, a także z umorzenia Jednostek w przypadku 
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likwidacji Funduszu. W przypadku otrzymania przez Uczestnika wypłaty z Funduszu, jeżeli żadne Jednostki nie 

podlegają odkupieniu, Uczestnik nie ma możliwości odliczenia wydatków poniesionych na nabycie Jednostek. 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na teryto-

rium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tych osób 

prawnych niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich umów międzynarodowych w sprawie zapobiega-

nia podwójnemu opodatkowaniu. Zastosowanie zmniejszonej stawki podatku wynikającej z takich umów albo 

niepobranie podatku jest uwarunkowane przedstawieniem certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy 

organ zagranicznej administracji podatkowej. 

Powyższe zasady opodatkowania osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości praw-

nej mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli Uczestnikami Funduszu są osoby zagraniczne i Rzeczpo-

spolita Polska zawarła umowę w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania z państwem osoby zagra-

nicznej.” 

 

12) W Rozdziale III pkt 2.11 otrzymuje brzmienie: 

Sposób zwoływania ZgromadzeniaZ 

Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, na warunkach określonych w Ustawie i punktach 1) – 3) 
poniżej:  

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, 

2)  o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Towarzystwo zawiadamia każdego Uczestnika indywidualnie 

przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem 

Zgromadzenia Uczestników, 

3)  od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek 

Uczestnictwa udostępnia - wraz z KIID – informacje o planowanym Zgromadzeniu Uczestników. 

Wskazanie kręgu osób, które, zgodnie z Ustawą, są uprawnione do wzięcia udziału w Zgromadzeniu 

Uczestników 

Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników według 

stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. 

Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa 

udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zwięzły opis trybu działania i podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Uczestników 

W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:  

1)  przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

2)  przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE, 

Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. 

Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo. 

Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% 
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Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników. 

Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić 

Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień 

związanych ze zdarzeniem, które jest powodem zwołania Zgromadzenia Uczestników, w tym odpowiedzieć na 

zadane przez Uczestników pytania. 

Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie 

zasadności wyrażenia zgody, o której mowa powyżej. 

Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. 

Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa powyżej, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych 

lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.  

Uchwała Zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza. 

Sposób powiadamiania Uczestników o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników 

Towarzystwo powiadamia Uczestników o treści podjętych przez Zgromadzenie Uczestników uchwał poprzez 

ich publikację na stronie internetowej www.noblefunds.pl, nie później niż 7 dni od dnia ich podjęcia. 

Pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Uczestników zgodnie z art. 87e Ustawy 

Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa przysługuje: 

1)  Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; 

2)  Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników; 

3)  Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Zgromadzenia Uczestników. 

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

2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) nie stosuje się. 

Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie 

Uczestników.” 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

Zgromadzenia Uczestników sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do 

dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie 

wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.” 

 

13) W Rozdziale III pkt 3.1.1.1 otrzymuje tytuł: 

„Cel inwestycyjny oraz główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja” 

 

14) W Rozdziale III pkt 3.1.1.1 na początku dodaje się zdanie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fun-

dusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.” 
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15) W Rozdziale III pkt 3.1.1.7 otrzymuje brzmienie: 

„3.1.1.7. Wskazanie metody pomiaru ekspozycji AFI. 

„W odniesieniu do Subfunduszu jako metodę pomiaru ekspozycji AFI przyjęto zarówno metodę zaangażowania 

opisaną w art. 8 Rozporządzenia 231/2013 jak i metodę brutto opisaną w art. 7 Rozporządzenia 231/2013.” 

 

16) W Rozdziale III pkt 3.1.2 ust. 1) na początku dodaje się zdanie: 

„W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwesto-

wania, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli, występują 

następujące rodzaje ryzyk:” 

 

17) W Rozdziale III pkt 3.1.2. ust. 1) dodany został opis Ryzyka kontrahenta: 

„Ryzyko kontrahenta 

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością nie wywiązania się drugiej strony zawartej przez Subfundusz 

transakcji ze zobowiązań wynikających z zawartych umów. Ryzyko to występuje głównie w transakcjach ter-

minowych, w których termin realizacji następuje po dacie dokonania transakcji.” 

 

18) W Rozdziale III pkt 3.1.2 ust 1) – Ryzyko Instrumentów Pochodnych, otrzymuje brzmienie: 

„Z lokatami w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne związane są nastę-

pujące rodzaje ryzyka: 

• ryzyko rynkowe, związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian poziomu parame-

trów rynkowych aktywów bazowych, od których uzależniona jest cena Instrumentów Pochodnych, takich jak 

ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walutowe, wartości indeksów giełdowych;  

• ryzyko dźwigni finansowej, związane z możliwością poniesienia strat przewyższających wniesiony depozyt 

zabezpieczający. Wynika ono z mechanizmu kredytowego wkomponowanego w Instrumenty Pochodne powodu-

jącego możliwość zwielokrotnienia zysków lub start z inwestycji;  

• ryzyko niedopasowania wycen Instrumentów Pochodnych do wycen aktywów stanowiących aktywa bazowe 

tych instrumentów;  

•ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach 

transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne;  

• ryzyko płynności, czyli ryzyko braku możliwości zamknięcia w odpowiednio krótkim okresie czasu pozycji na 

Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu;  

• ryzyko kontrahenta, rozumiane jako wartość niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem 

są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Ryzyko to wynika z możliwości niewywiązania się ze swoich 

zobowiązań przez kontrahenta, z którym Fundusz będzie zawierał umowy obejmujące Instrumenty Pochodne; 

 • ryzyko modelu wyceny – w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych istnieje ryzyko 

zastosowania nieadekwatnego do specyfiki danego instrumentu modelu wyceny, co może negatywnie wpłynąć 

na Wartość Aktywów Netto Funduszu;  

• ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrol-

nych.” 
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19) W Rozdziale III pkt 3.1.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdania finansowego 

 

20) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2016 wynosi: 4,83%” 

 

21) 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 finanso-

wego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta  

 

22) 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 fun-

duszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat 

 

23) W Rozdziale III pkt 3.2.1.1 otrzymuje tytuł: 

„Cel inwestycyjny oraz główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja” 

 

24) W Rozdziale III pkt 3.2.1.1 na początku dodaje się zdanie: 

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fun-

dusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.” 

 

25) W Rozdziale III pkt 3.2.1.7 otrzymuje brzmienie: 

„3.2.1.7. Wskazanie metody pomiaru ekspozycji AFI. 

W odniesieniu do Subfunduszu jako metodę pomiaru ekspozycji AFI przyjęto zarówno metodę zaangażowania 

opisaną w art. 8 Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r uzupełniają-

cego dyrektywę Parlamentu i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących 

prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (dalej: „Rozporządze-

nie 231/2013”) jak i metodę brutto opisaną w art. 7 Rozporządzenia 231/2013.” 

 

 

26) W Rozdziale III pkt 3.2.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdania finansowego 

 

27) W Rozdziale III pkt 3.2.5.2. otrzymuje brzmienie: 

 

„„Nie dotyczy w związku z faktem, iż na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu Subfundusz nie został utwo-

rzony.” 

 

28) W Rozdziale III pkt 3.2.6.1 otrzymuje brzmienie: 
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„Nie dotyczy w związku z faktem, iż na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu Subfundusz nie został utworzo-

ny.” 

 

29) W Rozdziale III pkt 3.2.6.2. otrzymuje brzmienie:  

„Nie dotyczy w związku z faktem, iż na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu Subfundusz nie został utworzo-

ny.” 

 

30) W Rozdziale III pkt 3.2.6.4. otrzymuje brzmienie: 

„Nie dotyczy w związku z faktem, iż na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu Subfundusz nie został utworzo-

ny.” 

 

31) W Rozdziale IV pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Zakres obowiązków Depozytariusza: 

Wobec Funduszu 

Do obowiązków Depozytariusza należy przyjmowanie i bezpieczne przechowywanie Aktywów Funduszu z za-

chowaniem przepisów prawa, a w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia 231/2013.  

Depozytariusz w zakresie wynikającym z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu zobowiązany 

jest do: 

1) przechowywania Aktywów Funduszu, 

2) prowadzenia rejestru wszystkich Aktywów Funduszu, 

3) zapewnienia, aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachun-

kach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie  z 

przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym 

lub równoważne tym wymaganiom, 

4) zapewnienia monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu, 

5) zapewnienia, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwaa odbywało się zgodnie z przepisami 

prawa i Statutem, 

6) zapewnienia, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Subfunduszu następowało bez nieuzasadnio-

nego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu, 

7) zapewnienia, aby wartość netto Aktywów Funduszu oraz odpowiednio wartość Aktywów netto Subfundu-

szu oraz wartość Aktywów netto danego Subfunduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa każdej 

kategorii tego Subfunduszu była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem, 

8) zapewnienia, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Sta-

tutem, 
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9) wykonywania poleceń Funduszu i instrukcji rozliczeniowych, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z 

przepisami prawa lub Statutem, 

10) weryfikowania zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność Funduszu lub 

ze Statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt. 6 -9 oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników. 

Ponadto Depozytariusz zobowiązany jest do przeprowadzenia likwidacji Funduszu, w przypadku wystąpienia 

przesłanek rozwiązania Funduszu, o których mowa w art. 246 ust. 1 Ustawy, chyba że Komisja wyznaczy inne-

go likwidatora. 

Zgodnie z art. 75 Ustawy, Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a Ustawy. Depozytariusz odpowiada wobec Fun-

duszu za utratę instrumentów finansowych będących papierami wartościowymi stanowiącymi aktywa Funduszu 

i które zapisywane są na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza, a także za 

te aktywa Funduszu, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów warto-

ściowych, a są przechowywane przez Depozytariusza. Zgodnie z Ustawą określona powyżej odpowiedzialność 

Depozytariusza nie może być wyłączona ani ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza 

Funduszu. W przypadku utraty instrumentu finansowego , o którym mowa w akapicie powyżej, Depozytariusz 

obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Funduszowi taki sam  instrument finansowy lub takie samo aktywo albo 

kwotę odpowiadająca wartości utraconego instrumentu finansowego  lub aktywa .Depozytariusz może zwolnić 

się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia 231/2013, że utrata In-

strumentu finansowego lub aktywa Funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych. 

 

Wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec Towarzystwa lub spółki 

zarządzającej 

Depozytariusz występuje w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spo-

wodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i 

jego reprezentacji, a w przypadku, gdy Funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca – 

przeciwko tej spółce z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiąz-

ków w zakresie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw należącym do kompetencji spółki zarządza-

jącej. Ponadto Depozytariusz zapewnia stałą kontrolę czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego 

Uczestników. 

Depozytariusz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Komisji, że Fundusz działa z naruszeniem 

prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników.” 

 
 

32) W Rozdziale V pkt 2.2 został skreślony. 

33) W Rozdziale V pkt 2.6 został skreślony. 

34) W Rozdziale V pkt 2.12 został skreślony. 

35) W Rozdziale V pkt 2.22 został skreślony. 
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36) W Rozdziale V został dodany pkt 2.30 w następującym brzmieniu: 

„2.30 Copernicus Securities S.A. 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

Copernicus Securities S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, 

tel.  +48 22 44 00 100 

Zakres świadczonych usług: 

 Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet nabycia Jedno-
stek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,  

 Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odkupienia oraz 
zamiany 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 Fundu-
szu 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 
uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Copernicus Securities 
S.A w siedzibie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa.” 

 

37) W Rozdziale VI pkt 1 zdanie drugie zostało skreślone. 

 

38) W Rozdziale VI pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2.Miejsca, w których zostanie udostępniony KIID, Informacja dla klienta AFI Prospekt, roczne i półroczne 
sprawozdania finansowe Funduszu, w tym połączone sprawozdanie Funduszu z wydzielonymi Subfun-
duszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy 

 

KIID, Informacja dla klienta AFI, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, 

roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz spra-

wozdania jednostkowe Subfunduszy dostępne będą na stronie internetowej www.noblefunds.pl 

Na żądanie Inwestora lub Uczestnika Towarzystwo doręczy mu bezpłatnie na papierze KIID, Informację dla 

klienta AFI, Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, roczne i półroczne po-

łączone sprawozdanie finansowe Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe 

Subfunduszy. O ile inaczej nie wskazano w żądaniu, dokumenty na papierze są przesyłane Uczestnikowi na 

jego adres korespondencyjny wpisany do Rejestru Uczestników. 

KIID oraz Informacja dla klienta AFI dostępne będą także u Dystrybutorów i w siedzibie Towarzystwa w 

Warszawie, ul. Przyokopowa 33.” 

 

 

39) W Rozdziale VI pkt 7 po ust. 11 dodane zostały ust. 12-14 w następującym brzmieniu: 

 



 

Strona 14 z 18 
 

„12. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Uczestnik będący osobą fizyczną 

ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finan-

sowy, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, może podjąć działania 

określone przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fi-

nansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892). 

13.Informujemy, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), w związku z wejściem w życie w/w aktu prawnego, 

podmiotem uprawnionym dla Towarzystwa do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwią-

zywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 

02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl). 

14.Informujemy o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębior-

cami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma 

umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie 

usług w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 

r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) 

nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE) (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), zawie-

ranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej (UE) a przedsiębiorcami mającymi siedzi-

bę w UE. Platforma jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr.” 

 

40) W Rozdziale VI pkt 8 ustęp drugi otrzymuje brzmienie: 

„Dane osobowe zbierane są w celu realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszu (wykona-

nie umowy, w tym obsługa posprzedażowa w związku z uczestnictwem w Funduszu/ach), wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych oraz obowiązków wynikają-

cych z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykony-

waniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie 

poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA 

(Dz.U. 2015 poz. 1712 ze zm.), a także ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z 

innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648);” 

 

41) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2010 r. oraz aktualizo-

wany 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 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 

http://www.rf.gov.pl)/
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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. oraz w dniu 31 maja 2017 r.” 

 

 

42) W Rozdziale VI pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„Towarzystwo na podstawie Art. 47a Ustawy opracowało i wdrożyło Politykę Wynagradzania w Noble Funds TFI 

S.A. (dalej: „Polityka”) („Polityka”). 

Polityka określa zasady wynagradzania, w tym zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń uza-

leżnionych od osiąganych wyników. Postanowienia Polityki mają zastosowanie do tych Pracowników Towarzy-

stwa, których czynności istotnie wpływają na profil ryzyka Towarzystwa lub Funduszy, w tym: 1) członków 

zarządu Towarzystwa, 2) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego Fun-

duszu, 3) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, 4) osób wykonujących czynności nadzoru 

zgodności działalności Towarzystwa z prawem lub audytu wewnętrznego w Towarzystwie. Celem Polityki jest 

kształtowanie polityki płacowej Towarzystwa w sposób zapewniający adekwatne wynagradzanie pracowników, 

ograniczenie ryzyka ich rotacji, a tym samym zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania Towarzystwa, przy 

uwzględnieniu w szczególności jego sytuacji finansowej, skali działania oraz profilu ryzyka.  Polityka dostępna 

jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.noblefunds.pl). 

W związku z art. 219 ust. 1a Ustawy Towarzystwo prezentuje w sprawozdaniu finansowym rocznym Funduszu 

informacje na temat wynagrodzeń w Towarzystwie.” 

 

43) W Rozdziale VI został dodany pkt 15 w następującym brzmieniu: 

„15. Obowiązki raportowe związane z rezydencją podatkową Uczestników 

Fundusz podlega obowiązkom identyfikacji rachunków finansowych przysługujących rezydentom USA oraz oso-

bom posiadającym rezydencję w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

oraz ich raportowania dla celów wymiany informacji podatkowych między państwami w związku z walką z 

unikaniem opodatkowania. 

W celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wy-

pełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 

poz. 1712) („Ustawa o FATCA”), w tym w szczególności na potrzeby identyfikowania amerykańskich rachun-

ków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe w rozumieniu Ustawy o 

FATCA, a także pozyskiwania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub in-

nemu upoważnionemu organowi informacji dotyczących amerykańskich rachunków raportowanych oraz stoso-

wania procedur sprawdzających powołanych w Ustawie o FATCA, Towarzystwo i Fundusz uprawnione są do 

żądania przedstawienia przez Uczestnika lub Inwestora niezbędnych w tym zakresie oświadczeń, wyjaśnień i 

dokumentów.  

W celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatko-

wych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648) („Ustawa o CRS”), w tym w szczególności na potrzeby stoso-

wania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych, o których mowa w Ustawie o CRS, a 

http://www.noblefunds.pl/
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także przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach raportowanych oraz 

rachunkach nieudokumentowanych w rozumieniu Ustawy o CRS, Towarzystwo i Fundusz uprawnione są do 

żądania przedstawienia przez Uczestnika lub Inwestora niezbędnych w tym zakresie oświadczeń, wyjaśnień i 

dokumentów.” 

 

 

44) W Rozdziale VI został dodany pkt 16 w następującym brzmieniu: 

„16. Wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

W związku z faktem, iż Towarzystwo oraz Fundusz są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o prze-

ciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 299 z późn. 

zm.) nałożone zostały na Towarzystwo oraz Fundusz obowiązki stosowania wobec swoich klientów, w tym 

Inwestorów oraz Uczestników, środki bezpieczeństwa finansowego, a Inwestor, Uczestnik są obowiązani do 

udostępnienia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz informacji umożliwiających wypełnienie ciążących 

na Towarzystwie oraz Funduszu obowiązków instytucji obowiązanej. 

Stosowane środki bezpieczeństwa finansowego przez Towarzystwo polegają w szczególności na: 

a. Identyfikacji Inwestora i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicz-

nie dostępnych; 

b. Podejmowaniu czynności z zachowaniem należytej staranności w celu identyfikacji rzeczywistego bene-

ficjenta i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości 

w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywi-

stego, w tym ustalenia struktury własności i zależności Klienta; 

c. Uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodar-

czych; 

d. bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem w tym badaniu przeprowadzonych trans-

akcji w celu zapewnienia że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o 

Kliencie i profilu jego działalności oraz ryzykiem, a także w miarę możliwości badaniu źródła pochodze-

nia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji. 

W przypadku, gdy osoba fizyczna otwierająca lub posiadająca Subrejestr jest osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko polityczne, osoba taka powinna złożyć Funduszowi na piśmie oświadczenie w tej sprawie. Ponad-

to Fundusz obowiązany jest podejmować czynności w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, w 

związku z czym Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Fundusz w przypadku istnienia lub zmiany be-

neficjenta rzeczywistego lub każdorazowej zmiany dotychczasowych danych takiej osoby. 

Fundusz może odmówić realizacji zlecenia złożonego przez osobę zajmującą eksponowane stanowiska poli-

tyczne, bądź Fundusz może zrealizować zlecenie złożone przez osobę zajmującą eksponowane stanowiska 

polityczne z opóźnieniem, przy czym w takim przypadku Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzial-

ności za odmowę realizacji zlecenia lub realizację zlecenia z opóźnieniem.  

Inwestor składając zlecenie otwarcia Subrejestru potwierdza tym samym, że: 

a) cel inwestycyjny Inwestora jest zgodny z celem inwestycyjnym Subfunduszu, 
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b)  charakter stosunków gospodarczych inwestycji odpowiada horyzontowi inwestycyjnemu, związanemu z po-

lityką inwestycyjną Subfunduszu.” 

 

45) W Rozdziale VI został dodany pkt 17 w następującym brzmieniu: 

„17.Informacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 683) 

Towarzystwo informuje, iż niektóre zlecenia mogą być składane przez Uczestników przy wykorzystaniu środ-

ków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie Transakcyjnym 

pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy przez Uczestnika. Uczestnicy mogą składać zlecenia za pomocą 

telefonu, telefaksu lub internetu również na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z Dystrybutorem, 

przy użyciu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych funkcjonujących u Dystrybutora. 

Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

683) Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu. Uczestnik w każ-

dym czasie może złożyć zlecenie odkupienia nabytych Jednostek Uczestnictwa. Umowa o uczestnictwo w wy-

specjalizowanym programie inwestycyjnym może przewidywać inne postanowienia w tym zakresie. W związku 

ze złożeniem zleceń, o których mowa powyżej, Uczestnik nie jest obciążany karami umownymi. 

Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Towarzystwo jest uprawnione, a w przypadku zaistnienia 

określonych przepisami prawa zdarzeń także ma obowiązek, dokonać zmian Statutu, Prospektu oraz Kluczo-

wych Informacji dla Inwestorów, w tym także w zakresie pobieranych opłat. Zmiany Statutu, Prospektu lub 

Kluczowych Informacji dla Inwestorów są udostępniane na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Do czasu 

dokonania zmian, informacje przedstawione w Statucie, Prospekcie oraz Kluczowych Informacjach dla Inwe-

storów mają charakter wiążący. 

Językiem stosowanym w relacjach Funduszy oraz Towarzystwa z konsumentem jest język polski. Prawem wła-

ściwym stanowiącym podstawę stosunków Funduszy oraz Towarzystwa z Uczestnikiem jest prawo polskie.” 

 

46) W rozdziale VII, w załączniku „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów” dodano pkt 10a oraz pkt 26a 

w następującym brzmieniu: 

„10a. Informacja dla klienta AFI – rozumie się przez to dokument, o którym mowa w art. 222a Ustawy; 

26a Rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z 

dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu 

do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz.U.UE.L.2013.83.1 z dnia 2013.03.22);” 

 

47) W rozdziale VII, w załączniku „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów” zmieniono pkt 5, 26, 39, 40, 

42, 43 nadając zmienionym pkt następujące brzmienie: 

– rozumie się przez to mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie” 

„5) Depozytariuszu - rozumie się przez to mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie; 
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26) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 

prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013 poz. 673 ze zm.) lub akt wy-

konawczy wydany na podstawie Ustawy, który zastąpi to rozporządzenie”; 

 „39) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarzą-

dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.)”; 

„40) Ustawie o CIT – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zmianami)”; 

 „42) 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 2016,  poz. 1639 z późn. zmianami)”; 

 „43)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 2016 r., poz. 2032 z późn. zmianami)”; 

 

48) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian. 

 

49) W związku z redakcyjną zmianą statutu Funduszu z 31 maja 2017 r., została dokonana aktualiza-

cja załącznika do Prospektu Informacyjnego Funduszu w postaci statutu Funduszu.  

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


