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Warszawa, dnia 04.05.2016 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 stycznia 2016 r., Warszawa” otrzymuje 

brzmienie:  

„04 maja 2016 r., Warszawa”; 

 

2) W Rozdziale II pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, który 
posiada 70.061 liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. 
Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
Towarzystwa są także: 
Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.993 głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Towarzystwa; 
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 9.993 głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa; 
RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadający 9.993 głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Towarzystwa.” 

 

3) W Rozdziale II pkt 9 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.” 
 

 

4) W Rozdziale III zaktualizowano dane liczbowe i wykresy o dane za rok 2015; 

  

5) W Rozdziale V skreśla się pkt 2.14 i 2.26; 

 

6)  W Rozdziale V pkt 2.15 otrzymuje brzmienie: 
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„2.15 EFIX Dom Maklerski S.A. 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne 

EFIX Dom Maklerski S.A. 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Piłsudskiego 104 Abpa Antoniego Baraniaka 88A, 61-131246 Poznań, 

tel. (+48 (61)  679 44 44877 55 50 

fax. (+48 (61) 679 44 44877 55 95 

Zakres świadczonych usług: 

• Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet na-

bycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu, 

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odku-

pienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,  

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, na-

dania 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. 

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

ki uczestnictwa 

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

S.A. w siedzibie przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88APiłsudskiego 104, 61-131246 Poznań.” 

 

7)  W Rozdziale V pkt 2.27 otrzymuje brzmienie: 

 

„2.27 Biuro Maklerskie Banku Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. – Biuro Maklerskie 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

Biuro Maklerskie Banku Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. – Biuro Maklerskie  

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa  

tel: (+48 22) 860 44 66, (+48 22) 860-58-14  

Zakres świadczonych usług:  

• Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet na-

bycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,  

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odku-

pienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,  

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, na-

dania 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. 
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Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednost-

ki uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Biuro Maklerskie 

Banku Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą przy ul. Kasprzaka 

10/16, 01-211 Warszawa.” 

 

8)  W Rozdziale V dodaje się pkt 2.29 w brzmieniu: 

 

„2.29 Starfunds Sp. z o.o. 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

Starfunds Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 34/3, 60-238 Poznań, 

tel.  +48 (61) 866 01 62 

fax. +48 (61) 866 01 29 

Zakres świadczonych usług: 

• Informowanie Inwestorów o zasadach nabywania Jednostek, dokonywania wpłat na poczet na-

bycia Jednostek i zasadach uczestnictwa w Funduszu,  

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu zleceń otwarcia Subrejestru, zleceń nabycia, zleceń odku-

pienia oraz zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa,  

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu dyspozycji udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, na-

dania lub zmiany instrukcji płatniczej, zmiany danych,  

• Przyjmowanie w imieniu Funduszu wszelkich innych doku-mentów związanych z uczestnic-

twem w Funduszu oraz składanych przez Inwestorów lub Uczestników dyspozycji, w sposób i na zasa-

dach opisanych w procedurach. 

 

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

ki uczestnictwa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela Starfunds sp. z 

o.o. w siedzibie przy ul. Jarochowskiego 34/3, 60-238 Poznań.” 

 

9) 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 ak-

tualizowany 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 kwiet-

nia 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 
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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. oraz w dniu 4 maja 2016 r. 

Niniejszy Prospekt Informacyjny obowiązuje od dnia 4 maja 2016 r.” 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


