
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

UNIFUNDUSZE  FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO  

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R. 

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o 

zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są następujące. 

 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu ostatnie dwa zdania dotyczące aktualizacji tekstu 

jednolitego Prospektu, otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

 „Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22 stycznia 2007 

r. i zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6 grudnia 2007 r.,  13 

grudnia 2007 r., 19 grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września 2008 r., 04 września 2008 

r., 2 grudnia 2008 r., 2 stycznia 2009 r.,15 maja 2009 r., 28 maja 2009 r., 23 czerwca 2009 

r., 17 sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 8 grudnia 2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 

2010 r., 12 lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12 maja 2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 

r., 15 czerwca 2010 r.,  1 lipca  2010 r., 15 sierpnia 2010 r., 1 października 2010 r., 22 

października 2010 r., 18 listopada 2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 2010 r., w dniu 

12 stycznia 2011 r., w dniu 18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 

2011 r., w dniu 16 maja 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 

1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 

grudnia 2011 r., w dniu 12 stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., 

w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 21 sierpnia 2012 r., oraz w dniu 25 września 2012 r.  

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 25 września 2012 r.”; 

 

2) W Rozdziale VII Prospektu pkt 2 (Statut Funduszu), art. 27 ust. 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

 „2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w danym Specjalistycznym Planie Inwestycyjnym 

uregulowane są w umowie zawieranej pomiędzy Funduszem a Uczestnikiem, lub osobą 

która w wyniku przystąpienia do Planu zamierza stać się Uczestnikiem. Umowa ta obejmuje 

w szczególności: przedmiot umowy, dane identyfikacyjne osoby przystępującej do Planu, 

czas jej trwania, terminy i wysokość poszczególnych wpłat do Subfunduszu, zasady 



odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu, zasady rozwiązania 

umowy i informowania o zmianach w jej treści oraz może określić zasady wypłaty z tytułu 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zasady pobierania, a także wysokość opłat 

manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie, o których mowa w ust. 4 poniżej. 

Umowa, o której mowa powyżej, może przewidywać obowiązek dodatkowego oznaczania 

wpłat dokonywanych w związku z uczestnictwem w Planie, które będą umożliwiać 

prawidłową identyfikację wpłaty przez Fundusz.”; 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Ww. zmiany w Prospekcie wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego 

ogłoszenia. 


