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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

UNIFUNDUSZE  
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 
 
Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu UniFundusze Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 
 

1) Na stronie tytułowej Prospektu w części odnoszącej się do oznaczenia 
Subfunduszy pkt 10, otrzymał następujące brzmienie: 
„UniAkcje Selektywny Globalny (dawniej: UniAkcje Globalny Dywidendowy)“. 

2) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące aktualizacji 
tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 11 

czerwca 2007 r. i był aktualizowany w dniu 3 października 2007 r., w dniu 6 

grudnia 2007 r., w dniu 13 grudnia 2007 r., w dniu 13 lutego 2008 r., w dniu 23 

lipca 2008 r., w dniu 2 września 2008 r., w dniu 2 stycznia 2009 r., w dniu 8 

grudnia 2009 r., w dniu 1 marca 2010 r., w dniu 19 maja 2010 r., w dniu 31 

maja 2010 r., w dniu 25 czerwca 2010 r., w dniu 26 lipca 2010 r., w dniu 29 

września 2010 r., w dniu 17 listopada 2010 r. w dniu 1 grudnia 2010 r., w dniu 

20 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2010 r., w dniu 25 stycznia 2011 r., w 

dniu 1 lutego 2011 r., w dniu 7 lutego 2011 r., w dniu 7 marca 2011 r., w dniu 

28 marca 2011 r., w dniu 1 kwietnia 2011 r., w dniu 26 kwietnia 2011 r. w dniu 

31 maja 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w 

dniu 19 grudnia 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 29 marca 2012 r., w 

dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 1 września 2012 r., w dniu 

4 września 2012 r., w dniu 16 października 2012 r., w dniu 3 grudnia 2012 r., 

w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w 

dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r., w 

dniu 11 lipca 2013 r., w dniu 15 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 

22 sierpnia 2013 r., w dniu 16 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., 

w dniu 11 października 2013 r., w dniu 22 listopada 2013 r. , w dniu 1 grudnia 

2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 r., w dniu 30 maja 

2014 r., w dniu 21 sierpnia 2014 r., w dniu 31 sierpnia 2014 r., w dniu 6 

października 2014 r.  w dniu 21 listopada 2014 r.,  w dniu 1 grudnia 2014 r., w 

dniu 19 grudnia 2014 r., w dniu 21 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., 

w dniu 16 kwietnia 2015 r.,  w dniu 20 kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015 

r., w dniu 25 czerwca 2015 r.,w dniu 28 lipca 2015 r., w dniu 6 sierpnia 2015 r., 

w dniu 20 sierpnia 2015 r., w dniu 11 września 2015 r., w dniu 1 października 

2015 r., w dniu 9 października 2015 r., w dniu 29 października 2015 r., w dniu 

30 października 2015 r., w dniu 12 listopada 2015 r., w dniu 16 grudnia 2015 
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r., w dniu 9 stycznia 2016 r., w dniu 20 stycznia 2016 r., w dniu 22 lutego 2016 

r., w dniu 21 marca 2016r., w dniu 24 marca 2016 r., w dniu 4 kwietnia 2016 r., 

14 kwietnia 2016 r.,  w dniu 31 maja 2016 r., w dniu 1 czerwca 2016 r., w dniu 

5 czerwca 2016 r., w dniu 7 czerwca 2016 r., ,w dniu 13 lipca 2016 r., w dniu 

12 października 2016 r.,  w dniu 28 października 2016 r.,  w dniu 30 listopada 

2016 r., w dniu 1 grudnia 2016 r. ,,w dniu 1 stycznia 2017 r., w dniu 1 marca 

2017 r. w dniu 7 marca 2017 r., w dniu 22 marca 2017r., w dniu 12 kwietnia 

2017 r., w dniu 5 maja 2017 r., w dniu 30 maja 2017 r.,w dniu 31 maja 2017 r., 

w dniu 8 czerwca 2017 r., oraz w dniu 1 października 2017 r.  

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 1 

października 2017 r.”.  

3) W Rozdziale II Prospektu w treści pkt. 7.3. nazwę „UniAkcje Globalny 
Dywidendowy” zastąpiono nową nazwą: „UniAkcje Selektywny 
Globalny”. 

4) W Rozdziale III Prospektu tytuł pkt. 6.2.3.7. otrzymał następujące 
brzmienie: 
„Zasady obowiązujące dla Subfunduszy UniAbsolute Return Uniwersalny, 

UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje Biopharma, 

UniAkcje Selektywny Globalny (dawniej: UniAkcje Globalny Dywidendowy), 

SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny (dawniej: 

UniGotówkowy 1) oraz UniGotówkowy Aktywa Polskie,”. 

5) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.3.7. otrzymał następujące brzmienie: 
„W przypadku gdy w wyniku żądania konwersji w Rejestrze wartość Jednostek 

Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu na dzień odkupienia 

wynosiłaby mniej niż 1 000 EUR dla Subfunduszu UniEURIBOR, 10 000 PLN 

dla Subfunduszu UniWIBID Plus, lub 100 PLN dla Subfunduszu UniObligacje 

Aktywny, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje 

Selektywny Globalny oraz UniAktywny Pieniężny, Fundusz dokona konwersji 

wszystkich Jednostek na Rejestrze.”. 

6) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.5.8. otrzymał następujące brzmienie: 

„W przypadku gdy w wyniku żądania zamiany w Rejestrze wartość Jednostek 

Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu na dzień odkupienia 

wynosiłaby mniej niż 1 000 EUR dla Subfunduszu UniEURIBOR, 10 000 PLN 

dla Subfunduszu UniWIBID Plus, lub 100 PLN dla Subfunduszu UniObligacje 

Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniAbsolute 

Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, 

UniAktywny Pieniężny oraz UniGotówkowy Aktywa Polskie, Fundusz dokona 

zamiany wszystkich Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze.”. 

7) W Rozdziale III Prospektu zawarte po pkt. 86 sformułowanie „Dotyczy 
Subfunduszu UniAkcje Globalny Dywidendowy” zastępuje się 
sformułowaniem „Dotyczy Subfunduszu UniAkcje Selektywny Globalny”. 

8) W Rozdziale III Prospektu pkt.87.1.1. otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń 

wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla 

funduszu inwestycyjnego otwartego. Fundusz realizuje cel inwestycyjny 

Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych UniInstitutional Global High Dividend 

Equities oraz UniFavorit: Aktien zarządzanych przez Union Investment 

Privatfonds GmbH.”. 

9) W Rozdziale III Prospektu pkt.87.1.2. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: 
1)  akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity 

depozytowe, na zasadach określonych w art. 164 ust. 3 Statutu – od 0% 
do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2)  listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku 
Pieniężnego na zasadach określonych w art. 164 ust. 3 Statutu – od 0% 
do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,  

3)  Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty 
Pochodne, na zasadach określonych w art. 164 ust. 17 – 23 Statutu,  

- pod warunkiem że są zbywalne,  
4)  jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 

zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą, na zasadach określonych w art. 164 ust. 23 i art. 165 ust. 1 
Statutu, 

5)  waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, 
6)  depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 164 ust. 24 – 25 

Statutu – od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu.”. 
 

10) W Rozdziale III Prospektu pkt. 87.1.1. oraz 87.1.2. otrzymują następujące 
brzmienie: 
 
„87.2.1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez 
inwestowanie nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% Aktywów tego 
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) funduszu zagranicznego 
UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz nie mniej niż 20% i nie 
więcej niż 50% Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) 
funduszu zagranicznego UniFavorit: Aktien, zarządzanych przez Union 
Investment Privatfonds GmbH. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są 
zainwestowane w kategorie lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat 
określone w art. 164 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i 
postanowieniami Statutu.”.   

 „87.2.2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na 
rachunek Subfunduszu dla pozostałych kategorii lokat innych niż tytuły 
uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz UniFavorit: 
Aktien jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim 
horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje 
zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny 
perspektyw rynków akcyjnych i rynków dłużnych papierów wartościowych, z 
uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji 
lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników 
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makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii 
lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio i 
długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy 
Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub 
zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne 
kategorie lokat wskazane w Statucie.”. 

11) W Rozdziale III Prospektu wykreślono pkt. 88.1. oraz dokonano zmiany 
numeracji dotychczasowych pkt. 88.2. – 88.3 na pkt. 88.1. – 88.2. 

12) W rozdziale III Prospektu w pkt. 88.1. (dotychczasowy pkt. 88.2.) opis 
pierwszego ryzyka otrzymuje następujące brzmienie: 
„Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy UniInstitutional 
Global High Dividend Equities oraz UniFavorit: Aktien 
Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w przeważającej części w tytuły 
uczestnictwa funduszy zagranicznych UniInstitutional Global High Dividend 
Equities oraz UniFavorit: Aktien. Z tego względu inwestycja w Jednostki 
Uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ponoszeniem ryzyk: 
• ryzyko braku wpływu na skład portfela i jego zmiany dokonywane przez 
zarządzającego funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego 
inwestowania. Ponadto Fundusz nie ma wpływu na zmiany osoby 
zarządzającej instytucją wspólnego inwestowania oraz na zmiany strategii 
inwestycyjnej i stylu zarządzania taką instytucją; 
• ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela 
inwestycyjnego – zgodnie z regulacjami, którym podlegają fundusze 
zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania, są one zobowiązane 
ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie periodycznie, co 
powoduje, iż zarządzający Funduszem, podejmując decyzję o 
zakupie/sprzedaży tytułów uczestnictwa, ma dostęp wyłącznie do bieżącej 
wyceny aktywów funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego 
inwestowania oraz do historycznego składu portfela tych instytucji; 
• ryzyko braku możliwości dokonania wyceny Subfunduszu w związku brakiem 
wyceny funduszy UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz 
UniFavorit: Aktien; 
• ryzyko wypłaty środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu w dłuższym niż oczekiwanym przez uczestnika Subfunduszu 
okresie, wynikające z wypłacania środków z tytułu odkupienia przez Fundusz 
tytułów uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz 
UniFavorit: Aktien. Taka sytuacja może mieć również miejsce w przypadku dni 
świątecznych w Republice Federalnej Niemiec lub Wielkim Księstwie 
Luksemburga; 
• ryzyko zmiany statutu Funduszu w zakresie wprowadzenia określenia 

wartości aktywów netto, po której przekroczeniu Fundusz może zawiesić 

zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w celu odwzorowania 

zaprzestania zbywania tytułów uczestnictwa przez UniInstitutional Global High 

Dividend Equities oraz UniFavorit: Aktien.”. 

 
13) W Rozdziale III Prospektu pkt. 89.otrzymuje następujące brzmienie: 

„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:  
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� chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły 
uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities, oraz 
UniFavorit: Aktien.   

� mają co najmniej 5 letni horyzont inwestycyjny, 
� akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.“.  

 

14) W Rozdziale III Prospektu pkt. 91.7. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Nie dotyczy”. 

 
15) Tekst jednolity Statutu Funduszu stanowiący załącznik nr 2 do 

Prospektu Informacyjnego został zaktualizowany o zmiany wchodzące w 
życie z dniem 1 października 2017 r. 
 

 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia. 


