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Ogłoszenie o zmianie statutu  

Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwesty-

cyjny Otwarty  

 
 
 
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 

32 ust. 2 statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informu-

je, iż  

 

1) W treści art. 1 w Części I statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozu-

mieniu Ustawy.”. 

  

2) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu pkt 34) otrzymuje następujące brzmienie:  

„Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r. poz. 157),”. 

  

3) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu pkt 36) otrzymuje następujące brzmienie:  

„Ustawie o obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.94),”.  

 

4) W treści art. 3 w Części I statutu Funduszu skreśla się pkt 38a).   

 

5) W treści art. 8 w Części I statutu Funduszu ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych i Instrumen-

tów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.”.  

 

6) W treści art. 11 w Części I statutu Funduszu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Pełnomocnikowi będącemu osobą fizyczną nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.” 
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7) W treści art. 16 w Części I statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Pierwsza wpłata środków pieniężnych Inwestora na nabycie Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 500 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika - nie mniej niż 100 złotych.”. 

  

8) W treści art. 19 w Części I statutu Funduszu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na swój WRM zgodnie z 

zasadami określonymi w ustępach poniższych.”. 

  

9) W treści art. 24 w Części I statutu Funduszu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisywane są w Prospekcie Informacyjnym i są one 

zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.”.  

 

10) W treści art. 28 w Części I statutu Funduszu ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  

„W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek publikacji informacji w dzienniku o za-

sięgu ogólnopolskim, informacja ta zostanie opublikowana w „Gazecie Giełdy Parkiet”, a w przypadku zawie-

szenia wydawania dziennika „Gazeta Giełdy Parkiet”, w dzienniku „Gazeta Wyborcza”. 

 

11) W treści art. 30 w Części I statutu Funduszu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wystąpienie przesłanek rozwiązania Funduszu Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikują na 

stronie internetowej wskazanej w art 28 ust. 1 Statutu.”.  

 

12) W treści art. 31 w Części I statutu Funduszu skreśla się ust. 3.  

  

13) W treści art. 32 w Części I statutu Funduszu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminach określonych w Ustawie.”.  

 

14) W treści art. 32 w Części I statutu Funduszu skreśla się ust. 4.  

  

15) W treści art. 5 w Części II Rozdział I statutu Funduszu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”. 

  

16) W treści art. 5 w Części II Rozdział I statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie pobiera Opłaty Manipulacyjnej.”. 

  

17) W treści art. 5 w Części II Rozdział I statutu Funduszu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opłata Manipulacyjna za zamianę pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskazanej 

w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że 
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maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek 

Uczestnictwa w Subfunduszu.”.  

 

18) W treści art. 5 w Części II Rozdział I statutu Funduszu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opłata Manipulacyjna za konwersję pobierana jest w Subfunduszu zgodnie z zasadami i w wysokości wskaza-

nej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i Prospektem informacyjnym, z tym zastrzeżeniem, że 

maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 4% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jednostek 

Uczestnictwa w Subfunduszu.”.  

 

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem zmian wskaza-

nych w pkt 16, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. 

 

 


