
 

 
Warszawa, dnia 26 lipca 2016 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 statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), niniejszym informuje, o następują-

cych zmianach statutu Funduszu: 

 

1. W Części I w Rozdziale VII statutu Funduszu w art. 19 tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Opłaty Manipulacyjne i realizacja zleceń konwersji i zamiany”; 

  

2. W Części I w Rozdziale VII statutu Funduszu w art. 19 dodaje się ust. 10 – 13 w brzmieniu: 

„10. Jednostki Uczestnictwa danego subfunduszu tej samej kategorii mogą być zamieniane na Jednostki 

Uczestnictwa tej samej kategorii innych Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, lub podlegać konwersji na 

Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo lub 

subfunduszu wydzielonym w ramach takiego funduszu. 

11. W ramach konwersji lub zamiany Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupie-

nia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej 

w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub 

subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu 

wydzielonego w Funduszu, przy czym operacje te następują z wykorzystaniem cen ustalanych w tym sa-

mym Dniu Wyceny.  

12. Konwersja i zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transfero-

wego wpisów do Subrejestrów liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym oraz 

liczby jednostek uczestnictwa w funduszu (subfunduszu) docelowym. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub 

bezpośrednio Funduszowi zlecenia konwersji lub zmiany do dnia jego realizacji nie może upłynąć więcej 

niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi 

odpowiedzialności. 

13. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby w ramach realizacji zlecenia konwersji lub zmiany odkupienie 

Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym nastąpiło po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu 

otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa, a naby-

cie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym lub w subfunduszu docelowym wydzielonym w ramach 
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innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo nastąpiło po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu 

otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa. Istnieje 

możliwość, iż powyższe terminy realizacji zleceń nie zostaną dotrzymane, w szczególności w przypadku 

wystąpienia ryzyka operacyjnego, o którym mowa w Prospekcie.”  

 

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia. 
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