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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 01 GRUDNIA 2013 R. 

 

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

zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego 

Prospektu, otrzymuje 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., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 

03 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20 

lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r., w dniu 29 kwietnia 

2013 r, w dniu 6 maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 

5 czerwca 2013 r., w dniu 4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 roku, w dniu 8 sierpnia 

2013 r, w dniu 22 sierpnia 2013 r, w dniu 2 września 2013 r. w dniu 8 września 2013 

r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 13 listopada 2013 r. oraz w dniu 1 grudnia 

2013 r. 

 

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 1 grudnia 2013 roku.”; 

 

 

2) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 13.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„13.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 12:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

12:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 
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po godzinie 12:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 12:00 

włącznie nie miało do godziny 12:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z 

danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

 

 

3) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 14a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„14a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę  

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

4) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 18.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„18.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

 

5) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 19a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„19a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 
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6) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 23.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„18.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny. 

 

7) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 24a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„24a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

 

8) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 28.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„28.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

9) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 29a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 
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„29a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

 

10) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 33.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„33.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

 

11) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 34a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„34a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

 

12) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 38.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„38.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 
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9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

13) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 39a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„39a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

 

14) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 60.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„60.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

 

15) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 61a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„29a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 
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16) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 60.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„60.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

17) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 81a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„81a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

 

18) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 90.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„90.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

19) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 91a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 
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„91a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

20) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 95.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„95.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

21) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 96a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„96a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

22) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 100.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„100.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 
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23) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 101a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„101a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

24) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 105.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„105.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 12:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

12:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 12:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 12:00 

włącznie nie miało do godziny 12:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z 

danymi z wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

25) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 106a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„106a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

26) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 110.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„110.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 
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Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

27) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 111a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„111a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

28) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 115.4.1. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„115.4.1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa 

W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek 

Uczestnictwa do godziny 9:00 włącznie oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu 

bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że  

środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu do godziny 

9:00, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z tego Dnia Wyceny. W 

przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa 

po godzinie 9:00, lub zlecenie nabycia jednostek otrzymane do godziny 9:00 włącznie 

nie miało do godziny 9:00 pokrycia w środkach pieniężnych, zgodnie z danymi z 

wyciągu bankowego udostępnionego Agentowi Transferowemu przez 

Depozytariusza, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego 

Dnia Wyceny.” 

29) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 116a. otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„116a Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji 

Subfunduszu. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę 

zaangażowania. 

2. Całkowita ekspozycja Subfunduszu wyliczona przy zastosowaniu metody 

zaangażowania nie będzie przekraczała wartości aktywów netto funduszu.” 

 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


