
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 MAJA 2014 r. 

O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

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

zmianach statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są 

następujące:  

1) W art. 4 ust. 1 pkt 29 Części I Statutu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje 

nowe pkt 30 – 35 w następującym brzmieniu: 

„30) UniAkcje: 6, 

31) UniAkcje: 7, 

32) UniAkcje: 8, 

33) UniAkcje: 9, 

34) UniAkcje: 10, 

35) UniAkcje: 11.”. 

2) W art. 9 Części I Statutu zmienia się tytuł w ten sposób, iż otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„Art. 9. Wpłaty niezbędne do utworzenia UniMax, UniAkcje Polska 2012 (obecnie UniAkcje 

Wzrostu), UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, 

UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje: 3, UniAkcje: 4, UniAkcje: 5, UniMieszany: 

1, UniMieszany: 2, UniMieszany: 3, UniLokata, UniDług: 2, UniAkcje: 6, UniAkcje: 7, UniAkcje: 

8, UniAkcje: 9, UniAkcje: 10 i UniAkcje: 11”.  

3) Art. 9 ust. 1 Części I Statutu zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„Do utworzenia UniMax konieczne jest zebranie wpłat do Subfunduszu w wysokości nie niższej 

niż 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Do utworzenia UniAkcje  Polska 2012 

(obecnie UniAkcje Wzrostu), UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje Małych i 

Średnich Spółek, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje: 3, UniAkcje: 4, UniAkcje: 

5, UniMieszany: 1, UniMieszany: 2, UniMieszany: 3, UniLokata, UniDług: 2, UniAkcje: 6, 

UniAkcje: 7, UniAkcje: 8, UniAkcje: 9, UniAkcje: 10, oraz UniAkcje: 11 konieczne jest zebranie 

do każdego Subfunduszu wpłat w wysokości nie niższej niż 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc 

złotych).”.  

4) Po art. 304 Części II Statutu dodaje się nowe Rozdziały XLIII-XLVIII w następującym 

brzmieniu: 

„Rozdział XLIII. UniAkcje: 6 



Art. 305. Cel inwestycyjny UniAkcje: 6 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

Art. 306. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 6 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze 

Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na 

zasadach określonych w ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych 

w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje 

Aktywa Subfunduszu w:  

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

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian 

National  Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea 

Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX 

Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), NYSE MKT 

LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w państwie członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), 

w państwach należących do OECD, 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 instrumentów,  



3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z 

tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające 

za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno 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, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

indeksów giełdowych.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 

Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

oceny zarządzającego 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 zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku 

spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego 

ryzyka,  

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

utrzymania instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne, pod warunkiem, że:  



1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 

1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują 

w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa 

majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów 

wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki 

pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 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 państwie 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 dowolnym 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 – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych 

lub zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi 

na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

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:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 

lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz 



zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje 

te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 

Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i 

instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty 

w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 

zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, 

które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom 

pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach 

określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań 

Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty 

inwestycyjne wyłącznie tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym 

przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 307. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą 

lokowane w kategorie lokat określone w art. 306 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych 

lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 70%. W pozostałej części Fundusz, 

działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 306 ust. 2 Statutu.  

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być 

lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

jeden podmiot.  

3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 4, nie może lokować więcej 

niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w: 



1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, 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 niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych. 

4. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 40% 

Wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w 

tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym 

bankiem, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości 

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% 

wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.  

7. 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 Niewystandaryzowane 

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

Aktywów Subfunduszu.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową 

instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno 

państwo członkowskie.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których 



mowa w ust. 8 powyżej, 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 

Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

10. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 10. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 

do grupy kapitałowej. 

12. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty 

należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% 

wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% 

wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej 

instytucji kredytowej.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w 

skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 308. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje 

notowane na giełdzie w Stambule lub emitowane przez emitentów z siedzibą w Turcji. 

Subfundusz jest funduszem regionalnym, jego Aktywa skoncentrowane są na określonym 

obszarze geograficznym. Udział akcji notowanych na giełdzie w Stambule lub emitentów z 



Turcji w Aktywach Subfunduszu oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi 

akcjami nie będzie niższy niż 70% Aktywów Subfunduszu. 

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu 

jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie 

odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim 

na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze 

udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych 

przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.  

4. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach 

bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery 

wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi 

podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu 

giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której 

działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów 

zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności 

(zmiany kształtu krzywej rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: 

wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu 

(nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu 

handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę 

brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  



 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między 

innymi następujące parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, 

fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na 

rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 309. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych 

lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej 

wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia 

umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 310. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika 

Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 

minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych 

programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych 

Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą 

minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE 



minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 

Art. 311. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości 

środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek 

Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez 

Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 312. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące 

koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i 

prawami majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i 

samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu 

kosztów opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów 

wartościowych, za prowadzenie rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług 

Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, takich jak koszty prowadzenia rejestru 

Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie 

służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów 

Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa,  



8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze 

zmianami statutu, w tym koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z 

inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 306 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz 

Subfunduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i 

księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty usług Agenta Transferowego,  

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i 

są pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych 

Subfunduszu i są pokrywane przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 

313 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za 

weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie, za prowadzenie rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów 

wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 



 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez 

Subfundusz do wysokości 1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego 

progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia 

(w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie 

których Subfundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 

5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym 

okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o 

obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 3 oraz wybranych lub wszystkich 

kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, 

których dotyczą te koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity 

kosztów  zostaną powiększone o podatek VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim 

dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 

wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy 

łącznie i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w 

tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 

sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek 

pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie 

można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 

oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 

Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto 

Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu 

Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych 

Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej 

na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto 

Funduszu. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie 

Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 



likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych 

Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów 

Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz 

- w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków 

bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty 

nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 - 10 

powyżej. 

 

Art. 313. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , 

na które to wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 

2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 

312 ust. 1 pkt 2 -13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 

poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 312 ust. 

1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 312 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z 

wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez Towarzystwo ze środków 

własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego 

jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 

miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 

miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 

uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będą wyższe niż stopa odniesienia.   

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie 

rozliczeniowym są wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego 

warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  



W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = 

(NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny 

x –  stopa zwrotu za obecny okres rozliczeniowy z indeksu złożonego w: 90% z indeksu 

BIST 100 w zł (wycenianego na godz. 12:00) oraz w 10% z kapitału ulokowanego po 

stawce WIBID1M. Okres odsetkowy stawki WIBID1M rozpoczyna się w ostatnim dniu 

roboczym poprzedniego miesiąca, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego 

miesiąca. Data ustalenia stawki WIBID1M przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego. Okresowe przywracanie początkowych udziałów składników w 

indeksie (tzw.rebalancing) odbywa się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że 

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny 

do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3)  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i 

ustalana jest zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

 R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-

tym Dniu Wyceny, gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym 

Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-

1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  



x – stopa zwrotu za obecny okres rozliczeniowy z indeksu złożonego w: 90% z indeksu 

BIST 100 w zł (wycenianego na godz. 12:00) oraz w 10% z kapitału ulokowanego po 

stawce WIBID1M . Okres odsetkowy stawki WIBID1M rozpoczyna się w ostatnim dniu 

roboczym poprzedniego miesiąca, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego 

miesiąca. Data ustalenia stawki WIBID1M przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego. Okresowe przywracanie początkowych udziałów składników w 

indeksie (tzw.rebalancing) odbywa się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od 

pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu 

rozliczeniowego odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1))<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w 

całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na 

wynagrodzenie zmienne za ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie 

rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu 

rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2). 

 

Rozdział XLIV. UniAkcje: 7 

 

Art. 314. Cel inwestycyjny UniAkcje: 7 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 315. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 7 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze 

Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na 

zasadach określonych w ust. 3,  



3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych 

w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje 

Aktywa Subfunduszu w:  

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

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian 

National  Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea 

Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX 

Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), NYSE MKT 

LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w państwie członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), 

w państwach należących do OECD, 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 instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z 

tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające 

za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno 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, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  



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

indeksów giełdowych.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 

Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

oceny zarządzającego 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 zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku 

spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego 

ryzyka,  

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

utrzymania instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 

1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują 

w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa 

majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów 

wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki 

pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 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 państwie 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 dowolnym 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 – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych 

lub zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi 

na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

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:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 

lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz 

zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje 

te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 

Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i 

instytucji wspólnego inwestowania.  



10.Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w 

bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 

zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, 

które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11.Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, 

których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych 

w Ustawie.  

12.Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań 

Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty 

inwestycyjne wyłącznie tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym 

przedmiotem lokat są akcje. 

Art. 316. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą 

lokowane w kategorie lokat określone w art. 315 ust. 2 Statutu, przy czym nie mniej niż 60% 

wartości Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek. Całkowita wartość 

inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów 

Subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe 

oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w inne 

instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu 

Funduszu. Za „małe i średnie spółki” w rozumieniu zdania poprzedniego uważa się spółki, 

których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn 

ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza 

równowartość w złotych 5 mld EURO.  

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być 

lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

jeden podmiot.  

3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 4, nie może lokować więcej 

niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w: 

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, 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 niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych. 

4. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość 

ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% 

Wartości Aktywów Subfunduszu. 

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości 

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% 

wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.  

7. 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 Niewystandaryzowane 

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

Aktywów Subfunduszu.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową 

instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno 

państwo członkowskie.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 8 powyżej, 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 

Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  



10. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 10. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 

do grupy kapitałowej. 

12. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty 

należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% 

wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% 

wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej 

instytucji kredytowej.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w 

skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 317. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. 

Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu 

jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie 

odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim 

na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze 

udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych 

przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.  



4. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach 

bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery 

wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi 

podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu 

giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której 

działa emitent. 2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku 

Pieniężnego, listów zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności 

(zmiany kształtu krzywej rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: 

wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu 

(nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu 

handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę 

brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między 

innymi następujące parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  



4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, 

fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na 

rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 318. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych 

lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej 

wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia 

umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 319. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika 

Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 

minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych 

programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych 

Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą 

minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE 

minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 

Art. 320. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości 

środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek 



Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez 

Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 321. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące 

koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i 

prawami majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i 

samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu 

kosztów opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów 

wartościowych, za prowadzenie rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług 

Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, takich jak koszty prowadzenia rejestru 

Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie 

służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów 

Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze 

zmianami statutu, w tym koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z 

inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 315 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz 

Subfunduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i 

księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty usług  Agenta Transferowego. 



13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i 

są pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych 

Subfunduszu i są pokrywane przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 

322 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za 

weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie, za prowadzenie rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów 

wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez 

Subfundusz do wysokości 1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego 

progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia 

(w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie 

których Subfundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 

5) i 9).   



5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym 

okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o 

obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 3 oraz wybranych lub wszystkich 

kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, 

których dotyczą te koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity 

kosztów  zostaną powiększone o podatek VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim 

dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 

wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy 

łącznie i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w 

tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 

sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek 

pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie 

można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 

oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 

Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto 

Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu 

Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych 

Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej 

na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto 

Funduszu. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie 

Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 

likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych 

Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów 

Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz 

- w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków 

bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty 

nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 - 10 

powyżej. 

 

Art. 322. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 



1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , 

na które to wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 

2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 

321 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 

poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 321 ust. 

1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 321 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z 

wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez Towarzystwo ze środków 

własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego 

jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 

miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 

miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 

uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będą wyższe niż stopa odniesienia.   

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie 

rozliczeniowym są wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego 

warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = 

(NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu indeksu WIG mierzona za analogiczny okres rozliczeniowy na godz. 

12:00. 



2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że 

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny 

do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3)  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i 

ustalana jest zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

 R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-

tym Dniu Wyceny, gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym 

Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-

1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z indeksu WIG z godz. 12:00 mierzona za  okres od ostatniego  Dnia 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub - jeżeli obecny okres rozliczeniowy 

jest pierwszym okresem rozliczeniowym – od pierwszego Dnia Wyceny, do dnia i-1, 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od 

pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu 

rozliczeniowego odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w 

całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na 

wynagrodzenie zmienne za ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie 

rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu 

rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2). 



Rozdział XLIV. UniAkcje: 8 

 

Art. 323. Cel inwestycyjny UniAkcje: 8 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 324. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 8 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze 

Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na 

zasadach określonych w ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych 

w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje 

Aktywa Subfunduszu w:  

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

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian 

National  Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea 

Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX 

Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), NYSE MKT 

LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w państwie członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), 

w państwach należących do OECD, 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 instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z 

tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające 

za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno 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, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

indeksów giełdowych.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 

Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

oceny zarządzającego 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 zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku 

spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego 

ryzyka,  

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

utrzymania instrumentu bazowego.  



7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 

1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują 

w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa 

majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów 

wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki 

pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 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 państwie 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 dowolnym 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 – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych 

lub zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi 

na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

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:  



a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 

lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz 

zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje 

te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 

Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych  

– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji 

wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty 

w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 

zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, 

które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom 

pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach 

określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań 

Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty 

inwestycyjne wyłącznie tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym 

przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 325. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą 

lokowane w kategorie lokat określone w art. 324 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych 

lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 60%. W pozostałej części Fundusz, 

działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 324 ust. 2 Statutu.  

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być 

lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

jeden podmiot.  



3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 4, nie może lokować więcej 

niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w: 

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, 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 niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych. 

4. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 40% 

Wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w 

tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym 

bankiem, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości 

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% 

wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.  

7. 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 Niewystandaryzowane 

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

Aktywów Subfunduszu.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową 

instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno 

państwo członkowskie.  



9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 8 powyżej, 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 

Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

10. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 10. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 

do grupy kapitałowej. 

12. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty 

należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% 

wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% 

wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej 

instytucji kredytowej.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w 

skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 326. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. 

Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  



2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu 

jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie 

odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim 

na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze 

udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych 

przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.  

4. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach 

bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery 

wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi 

podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu 

giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której 

działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów 

zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności 

(zmiany kształtu krzywej rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: 

wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu 

(nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu 

handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę 

brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między 

innymi następujące parametry:  



-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, 

fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na 

rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 327. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych 

lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej 

wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia 

umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 328. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika 

Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 

minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych 

programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych 

Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą 

minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE 

minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 



3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 

Art. 329. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości 

środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek 

Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez 

Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 330. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące 

koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i 

prawami majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i 

samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu 

kosztów opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów 

wartościowych, za prowadzenie rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług 

Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, takich jak koszty prowadzenia rejestru 

Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie 

służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów 

Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   



9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze 

zmianami statutu, w tym koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z 

inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 324 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz 

Subfunduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i 

księgowego, w tym wyceny składników portfela,  

12) koszty  usług Agenta Transferowego. 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i 

są pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych 

Subfunduszu i są pokrywane przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 

331 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za 

weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów 

wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 



 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez 

Subfundusz do wysokości 1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego 

progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia 

(w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie 

których Subfundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 

5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym 

okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o 

obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 3 oraz wybranych lub wszystkich 

kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, 

których dotyczą te koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity 

kosztów  zostaną powiększone o podatek VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim 

dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 

wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy 

łącznie i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w 

tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 

sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek 

pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie 

można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 

oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 

Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto 

Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu 

Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych 

Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej 

na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto 

Funduszu. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie 

Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 



likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych 

Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów 

Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz 

- w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków 

bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty 

nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 - 10 

powyżej. 

 

Art. 331. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , 

na które to wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 

2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 

330 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 

poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 330 ust. 

1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 330 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z 

wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez Towarzystwo ze środków 

własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego 

jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 

miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 

miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 

uzyskana stopa zwrotu Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu”) zarządzanego przez 

Towarzystwo w okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału 

ulokowanego na okres rozliczeniowy (dalej „stopa referencyjna) po stawce WIBID1Y z końca 

poprzedzającego okresu rozliczeniowego. 

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż 

stopa referencyjna w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  



W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = 

NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki 

WIBID1Y rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się w 

ostatnim dniu roboczym bieżącego roku. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 

dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że 

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny 

do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana 

jest zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

 

PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-

tym Dniu Wyceny,  gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym 

Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-

1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki 

WIBID1Y rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się 



w ostatnim dniu roboczym bieżącego roku. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 

dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od 

pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu 

rozliczeniowego odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w 

całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na 

wynagrodzenie zmienne za ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie 

rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu 

rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2). 

 

Rozdział XLV. UniAkcje: 9 

 

Art. 332. Cel inwestycyjny UniAkcje: 9 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 333. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 9 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze 

Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na 

zasadach określonych w ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych 

w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje 

Aktywa Subfunduszu w:  



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

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian 

National  Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea 

Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX 

Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), NYSE MKT 

LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w państwie członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), 

w państwach należących do OECD, 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 instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z 

tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające 

za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno 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, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

indeksów giełdowych.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 

Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  



3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

oceny zarządzającego 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 zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku 

spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego 

ryzyka,  

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

utrzymania instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 

1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują 

w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa 

majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów 

wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki 

pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 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 państwie 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 dowolnym 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 – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych 

lub zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi 

na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

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:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 

lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz 

zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje 

te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 

Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i 

instytucji wspólnego inwestowania.  

10.Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w 

bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 

zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, 

które można wycofać przed terminem zapadalności.  



11.Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, 

których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych 

w Ustawie.  

12.Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań 

Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty 

inwestycyjne wyłącznie tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym 

przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 334. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą 

lokowane w kategorie lokat określone w art. 333 ust. 2 Statutu, w szczególności akcje małych 

i średnich spółek z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Udział akcji 

emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej w Aktywach Subfunduszu oraz kwitów 

depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami i prawa do akcji takich spółek nie 

będzie niższy niż 60% Aktywów Subfunduszu. Za „małe i średnie spółki” w rozumieniu zdania 

poprzedniego uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji 

spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość w złotych 5 

mld EURO. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może 

inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 333 ust. 2 

Statutu. Przez akcje emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej, rozumie się akcje 

emitowane przez emitentów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak:  

1)  kraje będące następującymi państwami członkowskimi: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, 

Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria, Chorwacja oraz Rumunia,  

2)  Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania oraz 

Kazachstan, z zastrzeżeniem, iż Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, będzie mógł 

inwestować środki w akcje tych emitentów, będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych 

rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo członkowskie lub państwo 

należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach jest zapewnione 

– po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie Art. 93 ust. 2 Ustawy. 

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być 

lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

jeden podmiot.  

3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 4, nie może lokować więcej 

niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w: 



1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, 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 niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych. 

4. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 40% 

Wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w 

tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym 

bankiem, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości 

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% 

wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.  

7. 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 Niewystandaryzowane 

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

Aktywów Subfunduszu.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową 

instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno 

państwo członkowskie.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których 



mowa w ust. 8 powyżej, 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 

Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

10. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 10. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 

do grupy kapitałowej. 

12. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty 

należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% 

wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% 

wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej 

instytucji kredytowej.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w 

skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 335. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. 

Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu 

jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie 

odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  



3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim 

na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze 

udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych 

przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.  

4. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach 

bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery 

wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi 

podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu 

giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której 

działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów 

zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności 

(zmiany kształtu krzywej rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: 

wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu 

(nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu 

handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę 

brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między 

innymi następujące parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  



-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, 

fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania,  

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na 

rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 336. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych 

lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej 

wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia 

umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 337. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika 

Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 

minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych 

programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych 

Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą 

minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE 

minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 



Art. 338. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości 

środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek 

Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez 

Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 339. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące 

koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i 

prawami majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i 

samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu 

kosztów opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów 

wartościowych, za prowadzenie rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług 

Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, takich jak koszty prowadzenia rejestru 

Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie 

służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów 

Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze 

zmianami statutu, w tym koszty notarialne,  



11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z 

inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 333 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz 

Funduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i 

księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty usług Agenta Transferowego 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i 

są pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych 

Subfunduszu i są pokrywane przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 

340 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za 

weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie, za prowadzenie rejestru aktywów oraz innych kosztów 

wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez 

Subfundusz do wysokości 1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego 

progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia 

(w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   



1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie 

których Subfundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 

5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym 

okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o 

obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 3 oraz wybranych lub wszystkich 

kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, 

których dotyczą te koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity 

kosztów  zostaną powiększone o podatek VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim 

dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 

wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy 

łącznie i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w 

tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 

sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek 

pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie 

można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 

oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 

Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej 

Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych 

Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie 

w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej 

na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto 

Funduszu. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie 

Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 

likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych 

Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów 

Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz 

- w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków 



bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty 

nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 - 10 

powyżej. 

 

Art. 340. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , 

na które to wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 

2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 

339 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 

poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 339 ust. 

1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z 

wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez Towarzystwo ze środków 

własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego 

jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 

miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 

miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 

uzyskana stopa zwrotu Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu”) zarządzanego przez 

Towarzystwo w okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału 

ulokowanego na okres rozliczeniowy (dalej „stopa referencyjna) po stawce WIBID1Y z końca 

poprzedzającego okresu rozliczeniowego.  

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż 

stopa referencyjna w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = 

NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 



NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki 

WIBID1Y rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się w 

ostatnim dniu roboczym bieżącego roku. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 

dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że 

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny 

do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana 

jest zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

 

PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-

tym Dniu Wyceny,  gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym 

Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-

1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki 

WIBID1Y rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się 

w ostatnim dniu roboczym bieżącego roku. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 

dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od 

pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 



4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu 

rozliczeniowego odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w 

całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na 

wynagrodzenie zmienne za ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie 

rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu 

rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2). 

 

Rozdział XLVI. UniAkcje: 10 

 

Art. 341. Cel inwestycyjny UniAkcje: 10 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 342. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 10 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze 

Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na 

zasadach określonych w ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych 

w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje 

Aktywa Subfunduszu w:  

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

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 



regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian 

National  Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea 

Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX 

Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), NYSE MKT 

LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w państwie członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), 

w państwach należących do OECD, 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 instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z 

tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające 

za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno 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, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

indeksów giełdowych.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 

Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  



6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

oceny zarządzającego 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 zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku 

spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego 

ryzyka,  

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

utrzymania instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 

1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują 

w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa 

majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów 

wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki 

pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 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 państwie 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 dowolnym 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 – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych 

lub zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi 

na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

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:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 

lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz 

zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje 

te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 

Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i 

instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty 

w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 

zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, 

które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom 

pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach 

określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań 

Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty 

inwestycyjne wyłącznie tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym 



przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 343. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą 

lokowane w kategorie lokat określone w art. 342 ust. 2 Statutu, przede wszystkim w akcje z 

indeksu WIG 30, które będą stanowić co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu. W pozostałej 

części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu 

w inne kategorie lokat wymienione w art. 342 ust. 2 Statutu.  

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być 

lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

jeden podmiot.  

3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 4, nie może lokować więcej 

niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w: 

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, 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 niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych. 

4. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 40% 

Wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w 

tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym 

bankiem, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości 

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% 

wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.  



7. 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 Niewystandaryzowane 

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

Aktywów Subfunduszu.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową 

instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno 

państwo członkowskie.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 8 powyżej, 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 

Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

10. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 10. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 

do grupy kapitałowej. 

12. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty 

należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% 

wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane 



przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% 

wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej 

instytucji kredytowej.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w 

skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 344. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. 

Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu 

jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie 

odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim 

na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze 

udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych 

przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.  

4. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach 

bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery 

wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi 

podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu 

giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której 

działa emitent.  

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów 

zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności 

(zmiany kształtu krzywej rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  



-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: 

wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu 

(nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu 

handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę 

brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między 

innymi następujące parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, 

fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na 

rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 345. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych 

lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej 

wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia 

umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 346. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 



1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika 

Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 

minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych 

programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych 

Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą 

minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE 

minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 

Art. 347. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości 

środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek 

Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez 

Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 348. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące 

koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i 

prawami majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i 

samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu, 



6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu 

kosztów opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów 

wartościowych, za prowadzenie rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług 

Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, takich jak koszty prowadzenia rejestru 

Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie 

służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów 

Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze 

zmianami statutu, w tym koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z 

inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 342 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz 

Subfunduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i 

księgowego, w tym wyceny składników portfela,  

12) koszty  usług Agenta Transferowego 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i 

są pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych 

Subfunduszu i są pokrywane przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 

349 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za 

weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie, za prowadzenie rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów 

wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 



5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez 

Subfundusz do wysokości 1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego 

progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia 

(w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie 

których Subfundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 

5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym 

okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o 

obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 3 oraz wybranych lub wszystkich 

kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, 

których dotyczą te koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity 

kosztów  zostaną powiększone o podatek VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim 

dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 

wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy 

łącznie i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w 

tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 

sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek 

pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie 

można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 



oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 

Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto 

Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu 

Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych 

Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej 

na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto 

Funduszu. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie 

Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 

likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych 

Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów 

Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz 

- w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków 

bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty 

nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 - 10 

powyżej. 

 

Art. 349. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , 

na które to wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 

2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 

348 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 

poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 348 ust. 

1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 348 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z 

wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez Towarzystwo ze środków 

własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego 

jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 



miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 

miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 

uzyskana stopa zwrotu Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo będzie dodatnia.  

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo w okresie 

rozliczeniowym jest dodatnia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

 W(NAV) > 0 

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako:  

W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że 

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3)  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana 

jest zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

Jeżeli W(NAV(i-1)>0 to wtedy PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)))*A(NAV(i-1)) 

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-

tym Dniu Wyceny, gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym 

Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-

1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 



rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od 

pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia i-1.  

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu 

rozliczeniowego odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1))<0, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 

zmienne za ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym 

utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane 

Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2). 

 

Rozdział XLVII. UniAkcje: 11 

 

Art. 350. Cel inwestycyjny UniAkcje: 11 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 351. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 11 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze 

Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

certyfikaty inwestycyjne, na zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na 

zasadach określonych w ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych 

w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje 

Aktywa Subfunduszu w:  

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

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego 



dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem 

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian 

National  Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea 

Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX 

Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), NYSE MKT 

LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty 

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w państwie członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), 

w państwach należących do OECD, 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 instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z 

tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające 

za przedmiot następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym 

Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno 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, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

indeksów giełdowych.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 

Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  



5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

oceny zarządzającego 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 zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku 

spadku kursu waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego 

ryzyka,  

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

utrzymania instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których 

przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 

Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwie członkowskim albo na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 

1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują 

w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa 

majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów 

wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki 

pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 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 państwie 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 dowolnym 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 – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych 

lub zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi 

na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

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:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym 

lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz 

zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje 

te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 

Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań 

finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub 

regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i 

instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty 

w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 

zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, 

które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom 

pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach 

określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań 

Subfunduszu, część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  



13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty 

inwestycyjne wyłącznie tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym 

przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 352. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą 

lokowane w kategorie lokat określone w art. 351 ust. 2 Statutu, przede wszystkim w akcje z 

indeksu mWIG 40, które będą stanowić co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu. W 

pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa 

Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 351 ust. 2 Statutu.  

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być 

lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

jeden podmiot.  

3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 4, nie może lokować więcej 

niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w: 

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 

919, ze zm.) lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych 

papierów wartościowych, 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 niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych. 

4. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 40% 

Wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w 

tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których 

przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym 

bankiem, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości 

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% 

wartości Aktywów Subfunduszu.  



6. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.  

7. 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 Niewystandaryzowane 

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

Aktywów Subfunduszu.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu 

terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową 

instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno 

państwo członkowskie.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 

Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których 

mowa w ust. 8 powyżej, 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 

Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

10. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla 

której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu 

stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 10. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 

do grupy kapitałowej. 

12. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku 

Pieniężnego, w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% 

wartości Aktywów Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty 

należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  



13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% 

wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą.  

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% 

wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej 

instytucji kredytowej.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w 

skład lokat Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 353. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. 

Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu 

jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie 

odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim 

na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze 

udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych 

przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.  

4. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach 

bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery 

wartościowe emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi 

podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu 

giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której 

działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów 

zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  



-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności 

(zmiany kształtu krzywej rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: 

wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu 

(nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu 

handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę 

brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między 

innymi następujące parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, 

fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na 

rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej 

prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 354. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych 

lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej 

wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia 

umowy pożyczki lub kredytu. 



 

Art. 355. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika 

Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 

minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych 

programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych 

Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą 

minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE 

minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 

Art. 356. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości 

środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek 

Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez 

Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 357. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące 

koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i 

prawami majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  



4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i 

samorządowe w związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu 

kosztów opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów 

wartościowych, za prowadzenie rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług 

Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, takich jak koszty prowadzenia rejestru 

Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie 

służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów 

Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze 

zmianami statutu, w tym koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z 

inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 351 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz 

Subfunduszu następujące usługi: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i 

księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty  usług Agenta Transferowego 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i 

są pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych 

Subfunduszu i są pokrywane przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały 

poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 

358 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za 

weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie, za prowadzenie rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów 

wymienionych w ust. 1 pkt 6); 



3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez 

Subfundusz do wysokości 1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego 

progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia 

(w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie 

których Subfundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 

5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym 

okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o 

obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 3 oraz wybranych lub wszystkich 

kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, 

których dotyczą te koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity 

kosztów  zostaną powiększone o podatek VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim 

dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 

wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy 

łącznie i nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w 

tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 



sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek 

pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie 

można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 

oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 

Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej 

Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych 

Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie 

w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

 11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej 

na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto 

Funduszu. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie 

Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 

likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych 

Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów 

Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz 

- w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków 

bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty 

nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 - 10 

powyżej. 

 

Art. 358. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , 

na które to wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 

2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 

357 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 

poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 357 ust. 

1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z 

wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez Towarzystwo ze środków 

własnych. 



3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego 

jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 

miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 

miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 

uzyskana stopa zwrotu w okresie rozliczeniowym Subfunduszu zarządzanego przez 

Towarzystwo będzie dodatnia.   

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo w okresie 

rozliczeniowym jest dodatnia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

 W(NAV) > 0 

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako:  

W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że 

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest 

zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

Jeżeli W(NAV(i-1)>0 to wtedy PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)))*A(NAV(i-1)) 

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-

tym Dniu Wyceny, gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym 

Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-

1)/NAV0-1, gdzie:  



NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od 

pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia i-1.  

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu 

rozliczeniowego odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1))<0, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie 

zmienne za ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym 

utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane 

Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2).”. 

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.  

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 


