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Warszawa, dnia 22.04.2014 r. 

Ogłoszenie o zmianie statutu  

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

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

33 ust. 2 części I statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje o 

dokonaniu następujących zmian statutu Funduszu: 

  

1) W art. 2 ust. 1 pkt. 7 Części I Statutu Funduszu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się 

nowy pkt. 8 w następującym brzmieniu:  

„8) Noble Fund Obligacji”. 

  

2) W art. 9 ust. 4 Części I Statutu Funduszu pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3)  papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym 

w:   

a)  Stanach Zjednoczonych Ameryki, na następujących rynkach: NYSE lub NASDAQ, NYSE MKT oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade), Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Internation-

al Securities Exchange, ICE FUTURES U.S., NYMEX (New York Mercantile Exchange), PCX (Pacific Ex-

change), NASDAQ OMX PHLX,  

b)  Australii, na rynku Australian Securities Exchange, Sydney Futures Exchange,  

c)  Islandii, na rynku Iceland Stock Exchange,   

d)  Japonii, na następujących rynkach: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Ex-

change,   

e)  Korei Południowej, na rynku Korea Exchange,   

f)  Meksyku, na rynku Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores),   

g)  Nowej Zelandii, na rynku New Zealand Exchange Limited,   

h)  Szwajcarii, na rynku SIX Swiss Exchange,   

i)  Turcji, na rynku Borsa Istanbul.,  

j)  Kanadzie, na rynku Bourse de Montreal, TSX Group,  

k)  Norwegii, na rynku Oslo Stock Exchange,”;  
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3) W Części II Statutu Funduszu dodaje się nowy Rozdział VIII, w następującym brzmieniu:  

„ Rozdział VIII  

Noble Fund Obligacji  

Art. 1   

Nazwa Subfunduszu oraz wysokość wpłat niezbędnych do utworzenia Subfunduszu   

1.  Subfundusz działa pod nazwą Noble Fund Obligacji.  

2.  Do utworzenia Subfunduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 500 

000 zł.  

Art. 2   

Cel inwestycyjny Subfunduszu  

1.  Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.  

2.  Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w 

dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa ma-

jątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym 

w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane 

lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, z uwzględnieniem przewidzianych w 

art. 5 poniżej zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne in-

strumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych 

limitów.  

Art. 3   

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Subfundu-

szu, główne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąga-

nych przez Subfundusz  

1.  Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń 

wskazanych poniżej oraz w art. 5 niniejszego rozdziału, w następujące kategorie lokat:  

1)  dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 2,  

2)  depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 2,  

3)  umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochod-

ne, na zasadach określonych w ust. 3 - 7,  

4)  jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 8.  

2.  Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfundu-

szu w:  

1)  papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,  

2)  papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie Członkowskim,  
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3)  papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym 

w:   

a)  Stanach Zjednoczonych Ameryki, na następujących rynkach: NYSE lub NASDAQ, NYSE MKT oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade), Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Interna-

tional Securities Exchange, ICE FUTURES U.S., NYMEX (New York Mercantile Exchange), PCX (Pacific 

Exchange), NASDAQ OMX PHLX,  

b)  Australii, na rynku Australian Securities Exchange, Sydney Futures Exchange,  

c)  Islandii, na rynku Iceland Stock Exchange,   

d)  Japonii, na następujących rynkach: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Ex-

change,  

e)  Korei Południowej, na rynku Korea Exchange,   

f)  Meksyku, na rynku Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores),   

g)  Nowej Zelandii, na rynku New Zealand Exchange Limited,   

h)  Szwajcarii, na rynku SIX Swiss Exchange,   

i)  Turcji, na rynku Borsa Istanbul.,  

j)  Kanadzie, na rynku Bourse de Montreal, TSX Group,  

k)  Norwegii, na rynku Oslo Stock Exchange,   

4)  papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli 

warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o 

którym mowa w pkt 2) lub 3), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie 

dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumen-

tów,  

5)  depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 

rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności oraz za zgodą Komisji w 

depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu 

nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym, 

6)  Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w punktach 2), 3) i 4) powyżej, jeżeli instrumenty te 

podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:  

a)  emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę 

samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa 

członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 

Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przy-

padku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzyna-

rodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub  

b)  emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu 

nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo 

przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak 

określone prawem wspólnotowym, lub  
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c)  emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynkach regulowanych 

wskazanych w pkt 2) powyżej,   

7)  papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w punktach powyższych.   

3.  Fundusz w związku z funkcjonowaniem Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot następu-

jące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarów-

no w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym:  

1)  kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, In-

strumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Ryn-

ku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

3)  transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów gieł-

dowych.  

4.  Fundusz w związku z funkcjonowaniem Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instru-

menty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, jeżeli umowa ma na celu zapewnie-

nie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 

związanego ze zmianą:  

1)  kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez 

Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamie-

rza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi 

instrumentami finansowymi,  

2)  kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  

3)  wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instru-

menty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu;  

5.  Instrumenty Pochodne, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwesty-

cyjnego danego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

1)  jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarzą-

dzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu zabezpieczenia 

ceny nabycia papierów wartościowych,  

2)  jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarzą-

dzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości lokat funduszu – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3)  jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,  

4)  jeśli nabycie Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystne lub tańsze niż odpowiadające temu 

nabycie Instrumentów Bazowych,  

5)  jeśli sprzedaż Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystne lub tańsze niż odpowiadająca temu 

sprzedaż Instrumentów Bazowych znajdujących się w portfelu.  
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6.  Fundusz może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandary-

zowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1)  zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,  

2)  takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 

członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub innym Państwie Członkowskim albo na rynkach zorganizowanych , o których mowa w ust. 2 

pkt 3),  

3)  wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2, lub przez rozli-

czenie pieniężne,  

4)  bazę Instrumentów Pochodnych, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 4 poniżej stanowią instrumenty finansowe, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 – 3, 4 i 6,  

5)  utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szcze-

gólności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, 

gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pie-

niężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przy-

padku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.  

7.  Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod 

warunkiem, że:  

1)  stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub pań-

stwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu 

nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,   

2)  instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3)  instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w do-

wolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4)  bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a)  indeksy giełdowe,   

b)  dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c)  kursy walut,  

d)  stopy procentowe,  

5)  wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2, lub przez rozli-

czenie pieniężne.  

8.  Fundusz może nabywać do portfeli inwestycyjnych Subfunduszu:  

1)  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2)  tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3)  tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

jeżeli instytucje te spełniają warunki określone przez Ustawę,  
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- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, fundu-

szy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie 

w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych fun-

duszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

9.  Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery 

wartościowe przy udziale firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, o których mowa w Ustawie o 

obrocie oraz w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń na podstawie Ustawy o obrocie, a także 

pod warunkiem, że:  

1)  Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych lub prawach ma-

jątkowych, które zgodnie ze Statutem mogą być przedmiotem lokat Aktywów Subfunduszu;  

2)  wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez Subfundusz dla wyceny Aktywów 

Subfunduszu, będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym Dniu 

Wyceny Aktywów Subfunduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;  

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;  

4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach Subfunduszu będzie ewidencjonowane 

na rachunkach Subfunduszu, a zabezpieczenie niemogące być przedmiotem zapisu na rachunkach 

Subfunduszu będzie udokumentowane przez złożenie u Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów 

Subfunduszu odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia; w przypadku 

pożyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń zabezpieczenie będzie 

ewidencjonowane na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie podmiotu zabezpieczającego 

płynność rozliczeń i gwarantującego rozliczenia transakcji.  

10. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i inne instrumenty 

finansowe denominowane w walutach obcych.  

11. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu zobowiązany jest do przestrzegania następujących limitów:  

1)  może lokować do 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku 

Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, z tym że łączna wartość lokat w papiery wartościowe 

lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie 

oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzo-

wane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości Akty-

wów Subfunduszu,  

2)  limit 5%, o którym mowa w punkcie 1) może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w pa-

piery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,   

3)  może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty 

Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu przepi-

sów ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe z 

tym, że Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościo-

we lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapita-

łowej,  
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4)  limit 5%, o którym mowa w punkcie 3) może być zwiększony do 10% jeżeli łączna wartość lokat w pa-

piery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu,  

5)  może lokować do 25% wartości swoich Aktywów w:  

a)  listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny,  

b)  dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szcze-

gólnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościo-

wych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane 

przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich 

świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypła-

calności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wyni-

kających z tych papierów wartościowych,  

z tym że suma powyższych lokat nie może przekraczać 80 % wartości Aktywów Subfunduszu, oraz że 

łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten 

sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z trans-

akcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym 

bankiem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.  

12. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym ban-

ku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

13. Łączna wartość lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 7), nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

14. Zasad, o których mowa w ust. 11 nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku 

Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:  

1)  Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,  

2)  jednostkę samorządu terytorialnego,  

3)  państwo członkowskie,   

4)  jednostkę samorządu państwa członkowskiego,   

5)  państwo należące do OECD,   

6)  międzynarodową instytucje finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej 

jedno państwo członkowskie.  

15. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe oraz Instrumenty 

Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w ust. 14, przy 

czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz 

wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane In-

strumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfun-

duszu, z zastrzeżeniem ust. 16.  

16. Fundusz określa, że ograniczeń, o których mowa w ust. 15 nie stosuje się do papierów wartościowych, 

których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Pol-
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ski, z tym, że Fundusz obowiązany jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery warto-

ściowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery 

lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

17. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1)  jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego,  

2)  tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o których 

mowa w ust. 8,  

3)  jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu, jeżeli fundusz inwestycyjny 

otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi 

subfunduszami lub instytucja składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę 

inwestycyjną,  

przy czym łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jed-

nostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych 

nie może przewyższać 30 % wartości aktywów Subfunduszu.   

18. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 9 nie może przekroczyć 

30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.   

19. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instru-

mentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy 

instrumentem bazowym Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodne-

go są uznane indeksy.   

20. W przypadku depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochod-

ne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finan-

sowym, nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 11 pkt 1) i 2), z tym że łączna wartość lokat w 

papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w 

tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewy-

standaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

21. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredy-

ty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

22. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, część Ak-

tywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

Art. 4   

Kryteria doboru lokat Subfunduszu  

1. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Subfundusz, jest aktualny poziom i przewidywana zmiana 

krzywej rentowności dłużnych papierów wartościowych.   

2. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  
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1) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych i obligacji 

zamiennych:  

a)  analiza trendów makroekonomicznych w kraju będącym siedzibą emitenta,   

b) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,  

c) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,  

d ) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem warto-

ściowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego,  

e) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,  

f) wiarygodność kredytowa emitenta,  

g) ponadto w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na akcje;  

2) dla jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa:  

a) możliwość efektywnej  dywersyfikacji lokat Subfunduszu,  

b) możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Subfunduszu;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4)  dla Instrumentów Pochodnych:  

a) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną obowiązują-

cą dla danego Subfunduszu,  

b) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną 

zmianą wartości instrumentu bazowego,  

c) płynność, rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym znacznie 

przewyższającego wielkość transakcji,  

d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszony w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosz-

tów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego.  

Art. 5   

Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu oraz inne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu  

1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:  

1)  całkowita wartość inwestycji Subfunduszu w podstawowe rodzaje lokat, którymi są dłużne papiery war-

tościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewają-

ce wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego nie może być niższa 

niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu,   

2) dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwaranto-

wane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowić będą nie mniej niż 70% wartości Akty-

wów Subfunduszu,  
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3) pozostałe kategorie lokat przewidziane w art. 3 ust. 1 niniejszego rozdziału stanowić mogą nie więcej 

niż 30%, przy czym jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa stanowić mogą od 0% do 10% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

2. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu nie dokonuje lokat w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa 

do akcji, prawa poboru oraz kwity depozytowe.  

Art. 6   

Opłaty Manipulacyjne. Wynagrodzenie Towarzystwa. Koszty obciążające Subfundusz  

1. Towarzystwo z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobiera Opłatę Manipulacyjną w wysokości nie 

wyższej niż:  

1) 0% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,  

2) 0% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B.  

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

3. Towarzystwo z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B i C pobiera Opłatę Manipulacyjną w 

wysokości nie wyższej niż:   

1) 0% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B,   

2) 0%kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowa-

niem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C.   

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

5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach zamiany podlega Opłacie Manipulacyjnej. 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 

maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia Jedno-

stek Uczestnictwa w Subfunduszu.  

6. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu w ramach konwersji podlega Opłacie Manipulacyjnej. 

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

zanej w Tabeli Opłat udostępnianej zgodnie ze Statutem i prospektem informacyjnym, z tym zastrzeże-

niem, że maksymalna wysokość tej opłaty nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach naby-

cia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu.  

7. Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: Wynagrodzenie Towarzystwa, koszty z tytułu usług ma-

klerskich, opłaty i prowizje ponoszone na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych związane z 

inwestycjami Funduszu, w szczególności opłaty transakcyjne, rozliczeniowe oraz opłaty związane z prze-

chowywaniem składników lokat, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i ob-

sługą rachunków bankowych, koszty obsługi odsetek od kredytów i pożyczek, podatki i inne obciążenia na-

łożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu, a także koszty likwidacji 

Subfunduszu, o których mowa w ust. 13 i 14 poniżej.  

8.  Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie nali-

czonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowar-

tość 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  
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9.  Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 tworzy się 

każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, re-

zerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.  

10. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień 

roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Towarzystwa wypłacane jest w 

terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca w wysokości zagregowanej rezerwy utworzonej zgodnie z 

ust. 9 na ostatni dzień danego miesiąca.  

11. Koszty wskazane w ust. 7 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości 

z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 7, obciąża Fundusz w 

całości, partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, 

którego dany koszt dotyczy. Z zastrzeżeniem zdania następnego, jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o 

których mowa w ust. 7, obciąża tylko niektóre z Subfunduszy i nie obciąża Funduszu w całości, partycy-

pację Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Warto-

ści Aktywów Netto Subfunduszu, którego dany koszt dotyczy, do Wartości Aktywów Netto tych Subfundu-

szy, których dany koszt dotyczy, na ostatni Dzień Wyceny miesiąca, którego dany koszt dotyczy. W przy-

padku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego 

Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości 

transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.  

12. Pokrycie kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu 

podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością 

Subfunduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i 

innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu na-

stępuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy. 

13. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, 

Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu oraz koszty 

wymienione w ust. 7 z wyłączeniem Wynagrodzenia Towarzystwa. Wynagrodzenie likwidatora Subfundu-

szu, którym jest Towarzystwo jest równe Wynagrodzeniu Towarzystwa wskazanemu w ust. 8 i naliczane 

jest w ten sam sposób jak Wynagrodzenie Towarzystwa. Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa 

wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 7. Towarzystwo może postanowić 

o pokryciu z własnych środków kosztów Subfunduszu wymienionych w ust. 7.   

14. W okresie likwidacji Subfunduszu, w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają kosz-

ty wynagrodzenia likwidatora Funduszu oraz koszty wymienione w ust. 7 z wyłączeniem Wynagrodzenia 

Towarzystwa. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn ilo-

ści Subfunduszy oraz kwoty 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. Koszty wynagrodzenia likwi-

datora obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Akty-

wach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty wymienione w ust. 7 obciążają 

Aktywa Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami ust. 11, z zastrzeżeniem, że partycypację kosztów 
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Subfunduszu oblicza się na podstawie Wartości Aktywów Netto na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. 

Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrywa wszystkie koszty likwidacji, za wyjątkiem kosztów wymie-

nionych w ust. 7. Koszty likwidacji przewyższające kwotę wynagrodzenia likwidatora pokrywane będą 

przez Towarzystwo. Towarzystwo może postanowić o pokryciu części lub całości wynagrodzenia likwida-

tora oraz części lub całości kosztów wymienionych w ust. 7.  

15. Inne niż określone w ustępach powyższych koszty pokrywane są przez Towarzystwo. Towarzystwo może 

postanowić o pokryciu z własnych środków wskazanych w ustępach powyższych kosztów obciążających 

Aktywa Subfunduszu.”.  

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia. 


