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Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. 

o zmianach statutu 

Noble Funds 

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 Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian statutu 

Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 

 

I. Zmiany Części I Statutu Funduszu: 

 

1) W treści art. 4 w Rozdziale I Części I statutu Funduszu pkt. 1) otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„Agencie Transferowym – rozumie się przez to podmiot lub podmioty, które w imieniu 

Funduszu prowadzą Rejestr Uczestników oraz wykonują inne czynności związane z 

rozliczeniami z Uczestnikami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, a 

także obsługą Rejestru Uczestników, oraz Subrejestrów na zlecenie Funduszu lub 

Towarzystwa, lub Towarzystwo w zakresie w jakim prowadzi Rejestr Uczestników. Funkcję 

Agenta Transferowego pełni ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.,”.  

2) W treści art. 4 w Rozdziale I Części I statutu Funduszu skreśla się: pkt. 7), pkt. 

14), pkt. 16), pkt. 19), pkt. 20), pkt. 25), pkt. 30), pkt. 32), pkt. 34), pkt. 36).   

3) W treści art. 4 w Rozdziale I Części I statutu Funduszu pkt. 10) otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„10) Inwestorze – rozumie się przez to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Funduszu, w 

tym osobę na rzecz której otwarto Subrejestr, a która nie nabyła Jednostek Uczestnictwa; W 

związku z pierwszym nabyciem Jednostek Uczestnictwa Inwestor staje się Uczestnikiem,”.  

4) W treści art. 4 w Rozdziale I Części I statutu Funduszu pkt. 21) otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„21) Rejestrze Uczestników – rozumie się przez to elektroniczną ewidencję danych oraz 

zdarzeń dotyczących wszystkich Uczestników, w tym informacji zapisanych na wszystkich 

Subrejestrach,”.  

5) W treści art. 4 w Rozdziale I Części I statutu Funduszu pkt. 24) otrzymuje 

następujące brzmienie:  
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„24) Subrejestrze – rozumie się przez to wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników 

ewidencję posiadanych przez danego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w danym 

Subfunduszu  oraz operacji dotyczących tych Jednostek Uczestnictwa,”.   

6) W treści art. 4 w Rozdziale I Części I statutu Funduszu pkt. 40) otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„40) Wspólnym Rejestrze Małżeńskim lub WRM – rozumie się przez to Subrejestr 

prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na którym 

zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków,”. 

7) Art. 14 w Rozdziale VI Części I statutu Funduszu otrzymuje następujące 

brzmienie:   

„Art. 14  

Rejestr Uczestników oraz Subrejestry   

1. Fundusz prowadzi Rejestr Uczestników oraz Subrejestry.  

2. Rejestr Uczestników zawiera wszelkie informacje dotyczące Uczestników oraz zbytych i 

odkupionych Jednostkach Uczestnictwa z podziałem na ich kategorie.  

3. Każdemu Inwestorowi Fundusz otwiera Subrejestr na zasadach określonych w Prospekcie 

lub Umowach Dodatkowych. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w więcej 

niż w jednym Subfunduszu, Fundusz otwiera Subrejestr w każdym z Subfunduszy, 

którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane.  

4. (skreślono).  

5. Każdemu Inwestorowi, który złoży zlecenie otwarcia Subrejestru nadawany jest i 

zapisywany w Rejestrze Uczestników indywidualny numer Subrejestru.   

6. (skreślono).  

7. (skreślono).  

8. W zależności od składanego zlecenia Uczestnik jest zobowiązany podawać na wszystkich 

zleceniach i dyspozycjach numer Subrejestru lub inne dane jednoznacznie identyfikujące 

Uczestnika. Fundusz ma prawo do odrzucenia zlecenia lub dyspozycji, która nie zawiera 

lub zawiera nieprawidłowy numer Subrejestru albo niejednoznaczne bądź nieaktualne 

dane identyfikujące Uczestnika.”.  

8) Art. 15 ust. 11 w Rozdziale VII Części I statutu Funduszu otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„W razie śmierci Uczestnika, Fundusz jest obowiązany na żądanie:  

1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią 

wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika – odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w 

Rejestrze Uczestników, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie 
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ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z 

tego odkupienia;   

2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi - odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika 

zapisane w Rejestrze Uczestników do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni 

miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, oraz nie przekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa 

zapisanych w Rejestrze Uczestników, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego 

odkupienia.”.  

9) Art. 16 ust. 1 w Rozdziale VII Części I statutu Funduszu otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Od dnia 

złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 7 dni, chyba że opóźnienie 

wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Zbycie Jednostek 

Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Fundusz wpisze do Subrejestru liczbę Jednostek 

nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż w terminie:  

1) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków - w przypadku 

dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień 

dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,  

2) 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek danego 

Subfunduszu – w przypadku dokonywania wpłaty bezpośrednio na rachunek prowadzony 

na rzecz danego Subfunduszu przez Depozytariusza bądź inny wskazany przez Fundusz 

rachunek Subfunduszu; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień 

wpłynięcia środków na rachunek nabyć danego Subfunduszu,  

3) 7 dni od dnia wpłynięcia środków na rachunek danego Subfunduszu – w przypadku 

dokonywania przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej,  

- chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi 

odpowiedzialności.”.  

10) Art. 17 ust. 1 w Rozdziale VII Części I statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„1. 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 Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 

minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w Programach.”.   



 

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23, 
REGON 140546970, wysokoć kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w cało ci). 

Tel. 022 288 81 30, fax. 022 288 81 31, e-mail: biuro@noblefunds.pl 

11) Art. 17 ust. 3 w Rozdziale VII Części I statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„3. Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez 

złożenie polecenia przelewu środków pieniężnych. Wypłata jest dokonywana na rachunek 

bankowy zapisany w Rejestrze Uczestników, chyba że w zleceniu odkupienia został 

wskazany inny rachunek bankowy. Wypłata może być dokonana na rachunek podany przez 

przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, a w przypadku WRM wypłata może zostać 

dokonana na rachunek podany przez jednego z małżonków. W uzasadnionych przypadkach 

Uczestnik może dokonać wypłaty w gotówce, jeżeli Dystrybutor przewiduje taką możliwość, 

lub Fundusz może przekazać wypłatę przekazem pocztowym.”  

12) W treści art. 18 ust. 6 w Rozdziale VII Części I statutu Funduszu skreśla się  

pkt. 7). 

13) W treści art. 19 ust. 7 w Rozdziale VII Części I statutu Funduszu 

sformułowanie „opłaty manipulacyjnej” zastępuje się sformułowaniem 

„Opłaty Manipulacyjnej”.  

14) W treści art. 19 ust. 7 w Rozdziale VII Części I statutu Funduszu skreśla się 

pkt. 3.  

15) Art. 20 ust. 2 w Rozdziale VIII Części I statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„2. Małżonkowie działający łącznie, nabywający Jednostki Uczestnictwa na swój wspólny 

Subrejestr, składają oświadczenia o:   

1) pozostawaniu we wspólności majątkowej, umożliwiającej nabywanie i żądanie odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa,   

2) wyrażeniu zgody na wykonywanie przez każdego z małżonków, na ich wspólny 

Subrejestr, wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek 

Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Subrejestru i jego zamknięcia, oraz zlecenia 

konwersji, zamiany i Transferu Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie 

wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych,   

3) wyrażeniu zgody na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z 

małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia 

przez pierwszego z małżonków; w takim wypadku Dystrybutor zastosuje się wyłącznie do 

zgodnego oświadczenia woli małżonków,   
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4) wyrażeniu zgody na wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa za skutki złożonych 

przez małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem 

odmiennych decyzji każdego z nich.”.  

16) W treści art. 20 w Rozdziale VIII Części I statutu Funduszu skreśla się ust. 4  

17) W treści Rozdziału VIII Części I statutu Funduszu skreśla się art. 21.  

18) W treści art. 22 ust. 2 pkt. 3) w Rozdziale VIII Części I statutu Funduszu 

sformułowanie „opłat manipulacyjnych” zastępuje się sformułowaniem „Opłat 

Manipulacyjnych”.  

19) W treści art. 22 ust. 2 pkt. 4) w Rozdziale VIII Części I statutu Funduszu 

sformułowanie „opłat manipulacyjnych” zastępuje się sformułowaniem „Opłat 

Manipulacyjnych”.  

20) W treści art. 22 w Rozdziale VIII Części I statutu Funduszu skreśla się ust. 3  

21) Art. 22 ust. 4 pkt. 1 w Rozdziale VIII Części I statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„przepisy Statutu dotyczące PSI stosuje się odpowiednio do PPI,”  

22) W treści art. 24 ust. 2 w Rozdziale VIII Części I statutu Funduszu wyraz 

„rejestru” zastępuje się wyrazem „Subrejestru”.  

23) W treści art. 29 ust. 3 w Rozdziale XI Części I statutu Funduszu wyraz 

„Subrejestru” zastępuje się wyrazem „Rejestru Uczestników”.  

24) W treści art. 30 ust. 3 w Rozdziale XI Części I statutu Funduszu wyraz 

„Subrejestru” zastępuje się wyrazem „Rejestru Uczestników”.  

 

 

II. Zmiany Części II Statutu Funduszu: 

 

1) W treści art. 6 ust. 3 w Rozdziale I Części II statutu Funduszu wyraz 

„manipulacyjna” zastępuje się wyrazem „Manipulacyjna”.  

2) W treści art. 6 ust. 3 w Rozdziale II Części II statutu Funduszu wyraz 

„manipulacyjna” zastępuje się wyrazem „Manipulacyjna”.  

3) W treści art. 6 ust. 3 w Rozdziale III Części II statutu Funduszu wyraz 

„manipulacyjna” zastępuje się wyrazem „Manipulacyjna”.  

4) W treści art. 4 ust. 2 pkt. 1) w Rozdziale I Części II statutu Funduszu 

przemianowuje się dotychczasową lit. f) na lit. g) oraz dodaje się nową lit. f) 

w następującym brzmieniu:  

„f) wiarygodność kredytowa emitenta,”.  
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5) Art. 4 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w Rozdziale II Części II statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w ujęciu bezwzględnym, w 

porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy 

zwrotu z indeksu giełdowego;  

6) W treści art. 4 ust. 2 pkt. 1) w Rozdziale II Części II statutu Funduszu 

przemianowuje się dotychczasową lit. f) na lit. g) oraz dodaje się nową lit. f) 

w następującym brzmieniu:  

„f) wiarygodność kredytowa emitenta,”.  

7) Art. 4 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w Rozdziale III Części II statutu Funduszu 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w ujęciu bezwzględnym, w 

porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy 

zwrotu z indeksu giełdowego;  

8) W treści art. 4 ust. 2 pkt. 1) w Rozdziale III Części II statutu Funduszu 

przemianowuje się dotychczasową lit. f) na lit. g) oraz dodaje się nową lit. f) 

w następującym brzmieniu:  

„f) wiarygodność kredytowa emitenta,”.  

9) Art. 4 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w Rozdziale IV Części II statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w ujęciu bezwzględnym, w 

porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy 

zwrotu z indeksu giełdowego;  

10) W treści art. 4 ust. 2 pkt. 1) w Rozdziale IV Części II statutu Funduszu 

przemianowuje się dotychczasową lit. f) na lit. g) oraz dodaje się nową lit. f) 

w następującym brzmieniu:  

„f) wiarygodność kredytowa emitenta,”.  

11) Art. 4 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w Rozdziale V Części II statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w ujęciu bezwzględnym, w 

porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy 

zwrotu z indeksu giełdowego;  

12) W treści art. 4 ust. 2 pkt. 1) w Rozdziale V Części II statutu Funduszu 

przemianowuje się dotychczasową lit. f) na lit. g) oraz dodaje się nową lit. f) 

w następującym brzmieniu:  
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„f) wiarygodność kredytowa emitenta,”.  

13) Art. 4 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w Rozdziale VI Części II statutu Funduszu otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w ujęciu bezwzględnym, w 

porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy 

zwrotu z indeksu giełdowego;  

14) W treści art. 4 ust. 2 pkt. 1) w Rozdziale VI Części II statutu Funduszu 

przemianowuje się dotychczasową lit. f) na lit. g) oraz dodaje się nową lit. f) 

w następującym brzmieniu:  

„f) wiarygodność kredytowa emitenta,”.  

15) Art. 4 ust. 2 pkt. 1) lit. c) w Rozdziale VII Części II statutu Funduszu 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w ujęciu bezwzględnym, w 

porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy 

zwrotu z indeksu giełdowego;  

16) W treści art. 4 ust. 2 pkt. 1) w Rozdziale VII Części II statutu Funduszu 

przemianowuje się dotychczasową lit. f) na lit. g) oraz dodaje się nową lit. f) 

w następującym brzmieniu:  

„f) wiarygodność kredytowa emitenta,”.  

 

Zmiany zamieszczone w pkt I niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia. 

Zmiany zamieszczone w pkt II niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie w terminie 

3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian wskazanych w ppkt. 1 – 3, które 

wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 


