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Ogłoszenie z dnia 30 listopada 2011 r.  

o zmianach statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego 

 

 

 

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

(„Towarzystwo”), działając na podstawie art. 33 ust. 2 statutu Noble Funds Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian 

statutu Funduszu: 

  

1) W art. 12 [Pełnomocnictwo] w Rozdziale VI Części I Statutu Funduszu ust. 5 

otrzymuje brzmienie: 

„5. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winno być 

poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną, zagraniczną 

placówkę banku polskiego lub podmiot umocowany do tego przez Fundusz chyba że umowa 

międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a danym krajem znosi obowiązek 

uwierzytelnienia, lub zastępuje go inną formą uwierzytelnienia. Pełnomocnictwo udzielone w 

języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego – przy 

czym obowiązek ten nie dotyczy pełnomocnictw sporządzonych w języku angielskim.”. 

 

2) Tytuł art. 15 w Rozdziale VII Części I Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zbywanie, zawieszenie zbywania, odkupywanie i zawieszenie odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa”. 

 

3)  W artykule 15 w Rozdziale VII Części I Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 - 8 w 

następującym brzmieniu: 

„5. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oddzielnie dla każdego 

 Subfunduszu na dwa tygodnie, jeżeli: 

 1) w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupywania przez Fundusz Jednostek 

 Uczestnictwa danego Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, 

 których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% Wartości Aktywów Netto 

 danego Subfunduszu albo, 
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  2) nie można dokonać wiarygodniej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z 

  przyczyn niezależnych od Funduszu. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez 

 Komisję: 

 1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na 

 okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy, 

 2) w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej 

 redukcji lub przy dokonywaniu wpłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego 

 Subfunduszu, Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach. 

7. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa oddzielnie dla każdego 

 Subfunduszu na dwa tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części 

 aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. 

8. W przypadku określonym w ust. 7, zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu 

 może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie przekraczający jednak dwóch 

 miesięcy za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję.”. 

 

Powyższe zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 


