
 

 
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

ul. Domaniewska 39 , 02-672 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. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl 

 

Ogłoszenie z dnia 21 lipca 2010 r. 

w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa  

Subfunduszu Noble Fund Africa wydzielonego w ramach Noble Funds Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), 

ulica Domaniewska 39, w ramach procesu tworzenia Noble Funds Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) informuje, iŜ od dnia 21 lipca 2010 r. rozpoczyna się 

przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Africa (dalej: 

„Subfundusz”) wydzielonego w ramach Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego (dalej: „Fundusz”).  

 

Przyjmowanie zapisów zakończy się w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przyjmowania 

zapisów, z zastrzeŜeniem, Ŝe Towarzystwo moŜe postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania 

zapisów, jeŜeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości niezbędnej do utworzenia Funduszu. 

O zakończeniu przyjmowania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej 

www.noblefunds.pl.  

 

Zgodnie ze Statutem Funduszu: 

1) Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu objętej zapisem wynosi 100 (sto) zł. 

2) W ramach zapisów będą przydzielane jednostki uczestnictwa kategorii A. 

3) Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa winien złoŜyć wypełniony w trzech 

egzemplarzach formularz zapisu na jednostki uczestnictwa. 

4) Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na jednostki 

uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów. 

5) Zapis na jednostki uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny. 

6) Wniesienie wpłat w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa winno nastąpić w formie 

pienięŜnej, na rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza i wskazany 

w formularzu zapisu. 

 

Towarzystwo, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, dokona 

przydziału jednostek uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa nastąpi w oparciu o waŜnie złoŜone 

zapisy oraz poprzez wpisanie do subrejestru takiej liczby jednostek uczestnictwa, jaka przypada za wpłatę 

do Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych poŜytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza, 

za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza na rzecz 

Subfunduszu, do dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa. 


