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Noble Funds Africa And Frontier 
Udział procentowy aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń 

Statut funduszu nie zawiera postanowień ograniczających możliwość odkupywania jednostek uczestnictwa z 
uwagi na niską płynność lokat. 

 

Zmiany regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością 

Wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania płynnością zostały dostosowane do przepisów regulujących funk-
cjonowanie alternatywnych funduszy inwestycyjnych w sposób zapewniający zgodność wynikającego z polityki 
inwestycyjnej profilu ryzyka płynności funduszu z zasadami umarzania jednostek uczestnictwa funduszu. 

 

Aktualny profil ryzyka oraz systemy zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot zarządzający 

Fundusz charakteryzuje się ryzykiem rynkowym, walutowym, operacyjnym oraz ryzykiem płynności, z uwagi na 
przyjętą politykę inwestycyjną, w ramach której fundusz inwestuje w instrumenty finansowe dające ekspozycję 
na rynki typu emerging markets lub frontier markets, w tym głównie akcje i tytuły uczestnictwa zagranicznych 
funduszy. Fundusz może także inwestować w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumen-
ty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarzą-
dzania portfelem inwestycyjnym. 

Ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu zostały szczegółowo omówione w pro-
spekcie informacyjnym funduszu.  

Towarzystwo ustanowiło system zarządzania ryzykiem. W ramach systemu wydzielono wewnętrzną jednostkę 
organizacyjną oraz powołano wyspecjalizowane komitety odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem oraz przyję-
to wewnętrzne procedury regulujące, w jednolity sposób proces zarządzania ryzykiem funduszy zarządzanych 
przez Towarzystwo. Zarządzanie ryzykiem odbywa się w sposób spójny dla wszystkich zarządzanych funduszy. 
Dla każdego funduszu Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka związane z jego polityką inwestycyjną oraz 
bieżącym procesem zarządzania. W zależności od polityki inwestycyjnej danego funduszu i zidentyfikowanych 
istotnych ryzyk Towarzystwo na podstawie wewnętrznych regulacji i procedur może ustanawiać wewnętrzne 
limity ryzyka. 

System zarządzania ryzykiem podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. 

Zmiany maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu oraz prawie 
do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego 
dźwigni finansowej  

Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza stosowanie dźwigni finansowej. Wewnętrzny limit możliwej do sto-
sowania dźwigni finansowej (obliczonej z zastosowaniem metody zaangażowania) wynosi 200% aktywów net-
to.  

Fundusz może wykorzystywać ponownie zabezpieczenia udzielane na rzecz Funduszu na podstawie transakcji 
na instrumentach pochodnych nierozliczanych centralnie, w wyniku których powstaje dźwignia finansowa. 

 

Łączna wysokość zastosowanej dźwigni finansowej AFI 

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwesty-
cyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (tekst jednolity: Dz.  
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U. z 2016 r. poz. 1896 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z 
dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesie-
niu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finanso-
wej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013) do obliczania dźwigni finansowej funduszu stosuje 
się metodę zaangażowania oraz metodę brutto. 

Wysokość dźwigni finansowej obliczonej zgodnie z metodą zaangażowania na 31.12.2016 r. - 100,49% 

Wysokość dźwigni finansowej obliczonej zgodnie z metodą brutto na 31.12.2016 r. - 170,3% 

 
 

 

 


