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Warszawa, dnia 31.10.2013 r. 

Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego  
Noble Funds Specjalistycznego Funduszu  

Inwestycyjnego Otwartego  
 

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

zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego. Zmiany są następujące:  

  

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „1 października 2013 r., Warszawa” otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„31 października 2013 r., Warszawa”;  

  

2)  W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.1.2. tytuł definicji „- otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu” 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„- ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu i Subfunduszu”;  

  

3) W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.1.2. tytuł definicji „- przejęcie zarządzania przez inne 

towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:  

„- ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo”;  

  

4)  W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.1.2. tytuł definicji „- przejęcie zarządzania przez spółkę 

zarządzającą” otrzymuje następujące brzmienie:  

„- ryzyko przejęcia zarządzania przez spółkę zarządzającą”;  

 

5)  W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.1.2. tytuł definicji „- zmiana depozytariusza lub podmiotu 

obsługującego Fundusz i Subfundusz” otrzymuje następujące brzmienie:  

„- ryzyko zmiany depozytariusza lub innych podmiotów obsługujących Subfundusz”;  

 

6)  W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.1.2. tytuł i treść definicji „- połączenie Funduszu z  

innym funduszem” otrzymuje następujące brzmienie:  
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„- ryzyko połączenia Funduszu lub Subfunduszy  

Towarzystwo może podjąć decyzję o połączeniu Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym 

przez Towarzystwo. Połączenie następuje po wydaniu zgody Komisji na połączenie. Połączenie następuje 

przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie 

uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki 

uczestnictwa funduszu przejmowanego. O zamiarze połączenia Towarzystwo ogłasza w sposób wskazany w 

statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie. 

Połączone mogą zostać również Subfundusze. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku Subfunduszu 

przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego 

Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmowanego.”;  

 

7) W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.1.2. tytuł definicji „- przekształcenie specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty” otrzymuje następujące brzmienie:  

„- ryzyko przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny 

otwarty”;  

  

8) W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.1.2. tytuł definicji „- zmiana polityki inwestycyjnej” otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„- ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej”;  

  

9)  W pkt 3. Rozdziału IV Prospektu ppkt 8) został pozbawiony numeracji. Treść akapitu nie uległa 

zmianie;  

  

10)  W Rozdziale V Prospektu zmieniono tytuł pkt 2.2 nadając mu następujące brzmienie:  

"2.2 Przedstawiciel: Przemysław Bażela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „FDI 

Pośrednictwo Finansowe Przemysław Bażela”;  

  

11)  W Rozdziale V Prospektu w pkt 2.2 zmieniono definicję „Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać 

informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa” nadając jej następujące 

brzmienie:  

„Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących 

jednostki uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela FDI Pośrednictwo 

Finansowe Przemysław Bażela w siedzibie przy ul. Nowy Świat 6/3, 33-100 Tarnów.";  

  

12)  W Rozdziale V Prospektu w pkt 2.3 zmieniono definicję „Nazwa, siedziba, adres, numery 

telekomunikacyjne” nadając jej następujące brzmienie:  

"Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  
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Getin Noble Bank S.A.  

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa  

tel. (+48 22) 203 03 03”;  

  

13)  W Rozdziale V Prospektu w pkt 2.3 zmieniono definicję „Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać 

informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa” nadając jej następujące 

brzmienie: 

„Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących 

jednostki uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Getin Noble Bank S.A. 

z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.";  

  

14)  W Rozdziale V Prospektu w pkt 2.5 zmieniono definicję „Nazwa, siedziba, adres, numery 

telekomunikacyjne” nadając jej następujące brzmienie:  

"Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

Open Finance S.A.  

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,  

tel. (+48 22) 427 47 00  

fax. (+48 22) 276 20 75”;  

  

15)  W Rozdziale V Prospektu w pkt 2.5 zmieniono definicję „Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać 

informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa” nadając jej następujące 

brzmienie:  

„Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących 

jednostki uczestnictwa  

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

siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.";  

  

16)  W Rozdziale V Prospektu zmieniono pkt 2.8 nadając mu następujące brzmienie:  

"2.8 Dom Maklerski BZ WBK S.A.  

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

Dom Maklerski BZ WBK S.A.  

z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wolności 15, 60-967 Poznań  

tel. (+48 61) 856 48 80  

fax. (+48 61) 856 47 70  

Zakres świadczonych usług:  

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

Jednostek i zasadach uczestnictwa w wybranych Subfunduszach,  
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 Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odkupienia 

oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa w wybranych Subfunduszach,  

 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.  

Z uwagi na uprawnienie Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. do samodzielnego decydowania o wyborze 

rodzaju obsługiwanych zleceń i dyspozycji, Inwestor lub Uczestnik przez złożeniem określonego zlecenia 

lub dyspozycji powinien upewnić się, czy to zlecenie lub dyspozycja jest aktualnie obsługiwana przez 

Dom Maklerski BZ WBK S.A.  

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

jednostki uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Dom Maklerski BZ WBK 

S.A., z siedzibą przy Placu Wolności 15, 60-967 Poznań.";  

 

 17) W Rozdziale V Prospektu w pkt 2.20 zmieniono definicję „Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać 

informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa” nadając jej następujące 

brzmienie:  

„Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących 

jednostki uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Dom Maklerski Bank 

Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 78/80, 00-517 Warszawa.";  

  

18)  W Rozdziale V Prospektu po pkt. 2.20 dodano nowy punkt 2.21 w następującym brzmieniu:  

„2.21 NETFUND.PL Sp. z o.o.  

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

NETFUND.PL Sp. z o.o.  

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Świerkowa 1F m. 10, 55-040 Bielany Wrocławskie,  

tel. +48 (71) 707 04 32  

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 zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,  

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

zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,  
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 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 Regulaminie korzystania z usług systemu transakcyjnego NETFUND.  

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

jednostki uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela NETFELD.PL Sp. z o.o. 

w siedzibie przy ul. Świerkowej 1F m. 10, 55-040 Bielany Wrocławskie.”;  

  

19)  W Rozdziale V Prospektu w pkt. od 2.2 do 2.15 oraz od 2.17 do 2.20 w treści definicji  

„Zakres świadczonych usług” tiret czwarty wyraz „Procedurach” zastępuje się wyrazem  

„procedurach”;   

  

20)  W Rozdziale VI Prospektu zmieniono pkt 7 nadając mu następujące brzmienie:  

„7. Aktualizacje Prospektu Informacyjnego.  

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

aktualizowany 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. oraz w dniu 31 października 

2013 r.  

Niniejszy Prospekt Informacyjny obowiązuje od dnia 31 października 2013 r.”;  

  

21)  W Rozdziale VII Prospektu w załączniku „Definicje pojęć i objaśnień skrótów” zmieniono pkt. 14) i 

33) nadając im następujące brzmienie:  

„14) Jednostce Uczestnictwa, Jednostce – rozumie się przez to prawo Uczestnika do udziału w wartości 

aktywów netto danego Subfunduszu,”.  

  

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.  

 


