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Warszawa, dnia 24 czerwca 2020 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 zmianach w Pro-

spekcie Informacyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „3 marca 2020 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie:  

 „24 czerwca 2020 r., Warszawa”; 

 

2) W Rozdziale II pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towa-

rzystwa są: 

Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, posiadający 70.061  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariu-

szy Towarzystwa 

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 69.910 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Towarzystwa; 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń 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 18.602 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariu-

szy Towarzystwa.”; 

 

3) W Rozdziale III pkt. 3.1.2. ppkt. 1) dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jed-

nostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfundu-

szu. 

 
„- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 

Ryzyko to jest związane z możliwością inwestycji znacznej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe 

pojedynczych emitentów lub  powiązanych emitentów, co może negatywnie wpłynąć na stopę zwrotu Subfundu-

szu w przypadku niepożądanej zmiany cen takich lokat. Ponadto ryzyko to może być także związane z możliwo-

ścią zaistnienia sytuacji, w której lokaty Subfunduszu będą skoncentrowane na określonym sektorze rynku lub 

określonym obszarze geograficznym. Wówczas niekorzystne zdarzenia mające negatywny wpływ na dany sektor 

rynku lub obszar geograficzny mogą w znaczącym stopniu wpływać na wahania i wartość Aktywów Subfunduszu.  

- Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspól-

nego inwestowania 
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W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowa-

nia, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli, występują nastę-

pujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko braku wpływu na skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego funduszem zagranicz-

nym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma wpływu na zmiany osoby zarządzającej in-

stytucją wspólnego inwestowania oraz na zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – zgodnie z regulacjami, któ-

rym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład 

ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decy-

zję o zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów funduszu za-

granicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowa-

nia. W przypadku zawieszenia przez fundusz zagraniczny wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 

oraz instytucji wspólnego inwestowania, Subfundusz - w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły - może 

utracić możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co prowadzi do zawieszenia zbywania 

i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupy-

wania jednostek uczestnictwa może nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na 

okres maksymalnie do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w przypadku 

upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, może 

zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego nieuwzględniającej ak-

tualnego składu jego portfela ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny.” 

 

4) W Rozdziale III pkt. 3.1.2. ppkt. 2) dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z uczestnictwem w 

Subfunduszu poprzez skreślenie opisu ryzyka zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicz-

nych oraz instytucji wspólnego inwestowania. 

 

5) W Rozdziale III pkt 3.1.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

6) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie: 

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną 

Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za 

ostatni pełny rok obrotowy 2019 wynosi: 5,25%.” 

 

7) 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 finansowego Subfunduszu 

zbadanego przez biegłego rewidenta.  

 

8) 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 funduszy prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat. 
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9) W Rozdziale III pkt 3.1.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o śred-

nich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w 

pkt 3.1.6.2. 

 

10) W Rozdziale III pkt. 3.2.2. ppkt. 1) dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jed-

nostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfundu-

szu. 

 
„- Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków 

Ryzyko to jest związane z możliwością inwestycji znacznej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe 

pojedynczych emitentów lub  powiązanych emitentów, co może negatywnie wpłynąć na stopę zwrotu Subfundu-

szu w przypadku niepożądanej zmiany cen takich lokat. Ponadto ryzyko to może być także związane z możliwo-

ścią zaistnienia sytuacji, w której lokaty Subfunduszu będą skoncentrowane na określonym sektorze rynku lub 

określonym obszarze geograficznym. Wówczas niekorzystne zdarzenia mające negatywny wpływ na dany sektor 

rynku lub obszar geograficzny mogą w znaczącym stopniu wpływać na wahania i wartość Aktywów Subfunduszu.  

- Ryzyko związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspól-

nego inwestowania 

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

nia, oprócz ryzyk właściwych dla instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli, występują nastę-

pujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko braku wpływu na skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarządzającego funduszem zagranicz-

nym lub instytucją wspólnego inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma wpływu na zmiany osoby zarządzającej in-

stytucją wspólnego inwestowania oraz na zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją, 

• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – zgodnie z regulacjami, któ-

rym podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania, są one zobowiązane ujawniać skład 

ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie periodycznie, co powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decy-

zję o zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów funduszu za-

granicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu portfela tych instytucji, 

• ryzyko zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowa-

nia. W przypadku zawieszenia przez fundusz zagraniczny wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 

oraz instytucji wspólnego inwestowania, Subfundusz - w przypadku znacznego zaangażowania w te tytuły - może 

utracić możliwość dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów, co prowadzi do zawieszenia zbywania 

i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zgodnie przepisami Ustawy zawieszenie zbywania i odkupy-

wania jednostek uczestnictwa może nastąpić na okres do 2 tygodni, a następnie może zostać przedłużone na 

okres maksymalnie do 2 miesięcy za zgodą KNF. W przypadku braku wyrażenia zgody przez KNF, lub w przypadku 

upływu maksymalnego okresu zawieszenia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, może 

zachodzić konieczność zastosowania wyceny tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego nieuwzględniającej ak-

tualnego składu jego portfela ani oficjalnej wartości podawanej przez fundusz zagraniczny.” 

 

11) W Rozdziale III pkt. 3.2.2. ppkt. 2) dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z uczestnictwem w 

Subfunduszu poprzez skreślenie opisu ryzyka zawieszenia wyceny tytułów uczestnictwa funduszy zagranicz-

nych oraz instytucji wspólnego inwestowania. 
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12) W Rozdziale III pkt 3.2.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

 

13) W Rozdziale V pkt 2 dokonano aktualizacji danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywa-

niu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa poprzez: skreślenie pkt. 2.11, 2.13 oraz zmianę brzmienia pkt. 

2.21: 

 
„2.21. iWealth Management sp. z o.o. 

Nazwa, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne  

iWealth Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, 

tel.  +48 606 697 070 

 Zakres świadczonych usług: 

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

nostek 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 procedu-

rach. 

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

twa  

Informacji o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa udziela iWealth Management spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.” 

 

14) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„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., 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 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., w dniu 

31 maja 2017 r., w dniu 4 stycznia 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 13 lipca 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 

r., w dniu 2 stycznia 2019 r., w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz w dniu 31 maja 2019 r., w dniu 21 listopada 2019 r., 

w dniu 2 stycznia 2020 r., w dniu 20 lutego 2020 r, w dniu 3 marca 2020 r. oraz w dniu 24 czerwca 2020 r.” 

 

15) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian. 
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Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


