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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 R. 

 

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

zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

  

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

Prospektu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 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 r., w dniu 9 
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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., w dniu 1 października 2017 r. 

oraz w dniu 1 grudnia 2017 r.  

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego:   

1 grudnia 2017 r.”; 

 

2) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 18.1 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

 „Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone 

w Statucie i Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe 

prawa majątkowe. 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do 

uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na 

każde żądanie Uczestnika Funduszu. 

Fundusz zbywa w Subfunduszach: UniEURIBOR, UniAktywny Pieniężny, UniWIBID 

Plus, UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAbsolute Return 

Uniwersalny, UniAkcje Biopharma oraz UniAkcje Selektywny Globalny Jednostki 

Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki 

Uczestnictwa kategorii B (z wyłączeniem Subfunduszu UniEURIBOR), Jednostki 

Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w 

szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością 

pobieranych opłat manipulacyjnych. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach 

programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych 

programów emerytalnych, IKE czy IKZE, których warunki przewidują możliwość 

oferowania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat 

dokonywanych w ramach tych programów. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii C danego Subfunduszu są zbywane i odkupywane 

wyłącznie do i od podmiotów, które w ramach pierwszej wpłaty do tego Subfundszu 

dokonały pierwszej wpłaty w wysokości określonej w odpowiednich postanowieniach 

Części II Statutu. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii C może być dokonane 
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wyłącznie poprzez złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C 

bezpośrednio Funduszowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii C danego Subfunduszu 

nie mogą być zbywane w ramach IKE ani IKZE. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu są zbywane i odkupywane 

wyłącznie za pośrednictwem wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu 

podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie przyjmowania i 

przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w instytucjach 

wspólnego inwestowania, w tym podmiotów uprawnionych do nabywania tego 

rodzaju instrumentów finansowych w imieniu własnym, na rachunek klientów. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu nie mogą być zbywane w 

ramach IKE ani IKZE. 

Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii ewidencjonowane są na odrębnych 

Subrejestrach.  

Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia transferu Jednostek 

Uczestnictwa (tj. zlecenia polegającego na żądaniu przeniesienia Jednostek 

Uczestnictwa zapisanych na jednym Rejestrze należącym do Uczestnika na inny 

Rejestr w Subfunduszu, należący do tego samego Uczestnika), w szczególności 

skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa. 

Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia zamiany Jednostek 

Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami skutkującego zmianą kategorii Jednostek 

Uczestnictwa. 

Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii. 

Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez 

Fundusz. 

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz 

osób trzecich. 

Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. 

Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, z zastrzeżeniem że w razie śmierci 

Uczestnika Funduszu, Fundusz jest obowiązany na żądanie:  

a) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią 

wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika Funduszu – odkupić Jednostki 

Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów 

urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz 

wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;  

b) osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi – odkupić Jednostki 

Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Subrejestrze do wartości nie wyższej niż 

przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu 
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dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa 

zapisanych w Subrejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego 

odkupienia. 

Postanowienie lit. b) powyżej nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych we 

wspólnym Subrejestrze małżeńskim. 

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z 

przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. 

Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa na 

równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek 

Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek 

Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez jednokrotne 

ogłoszenie w sieci Internet na stronie www.union-investment.pl.” 

 

3) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 18.1 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Pierwsza i kolejne wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i D powinny wynosić nie mniej niż 10 000 euro, a na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa kategorii C niemniej niż 100.000 euro z zastrzeżeniem ppkt. 

2.  Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez 

osoby fizyczne nie może być niższa niż 40 000 euro, natomiast każda następna 

wpłata nie mniej niż 1 000 euro. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w euro.”  

 

4) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 18.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość 

stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w 

celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących 

http://www.union-investment.pl/


 

 - 5 - 

już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa.”  

 

5) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 18.5.3 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.”  

 

6) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 18.6 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w 

odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C i D, w przypadku gdy uzyskane 

wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż stopa 

odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są 

wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>=W(BV) 

- gdzie: 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako 

stosunek Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

W(BV) – stopa odniesienia, o której mowa w art. 41 ust. 4 w danym okresie 

rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 41 

ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego 

indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem: 
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PF= 0,33*(W(NAV) – W(BV))*A(NAV) 

gdzie:  

PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 

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

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 

rozliczeniowego,  

W(BV) –stopa odniesienia, o której mowa w art. 41 ust. 4 w danym okresie 

rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 41 

ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego 

indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto w danym okresie rozliczeniowym. 

3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy 

okres rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia 

bieżącego miesiąca kalendarzowego. 

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w 

każdym Dniu Wyceny. 

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego 

okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od 

zakończenia tego okresu.” 

  

7) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 18.7 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie 

Subfunduszem, na które to wynagrodzenie składa się: 

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na pokrycie kosztów 

działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 47 ust. 1 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0,5%, rocznie, 

2. 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 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, 
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przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe 

pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. 

3. Towarzystwo może postanowić o niepobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”  

 

8) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 30.1 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A, B i D powinna wynosić nie mniej niż 100.000 złotych, natomiast każda 

następna wpłata nie mniej niż 10.000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 2.  

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków 

pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na 

nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda 

następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. 

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez 

osoby fizyczne nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 euro, 

ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania wpłaty środków.  

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.” 

 

9) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 30.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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.”  
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10) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 30.5.3. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.” 

 

11) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 30.5.5. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w 

odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C i D w przypadku gdy 

uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż 

stopa odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są 

wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>=W(BV) 

gdzie: 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako 

stosunek Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

W(BV) – stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 4 w danym okresie 

rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 

ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego 

indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem: 

PF=0,33x(W(NAV)–W(BV))xA(NAV) 

gdzie: 
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PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako 

stosunek Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim 

Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

W(BV) – stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 4 w danym okresie 

rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 

ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego 

indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

A(NAV) - średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie 

rozliczeniowym. 

3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy 

okres rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia 

bieżącego miesiąca kalendarzowego. 

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w 

każdym Dniu Wyceny. 

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego 

okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od 

zakończenia tego okresu.” 

 

12) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 30.7 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie 

Subfunduszem, na które to wynagrodzenie składa się:  

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na pokrycie kosztów 

działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 95 ust. 1 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 0,7% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0,5%, rocznie, 

2. 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 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, 
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przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe 

pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca.” 

 

13) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 36.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A, B i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł, natomiast każda następna 

wpłata nie mniej niż 100 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków 

pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na 

nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda 

następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. 

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez 

osoby fizyczne nie może być niższa niż 40 000 euro, ustalona przy zastosowaniu 

średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

dokonywania wpłaty środków, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 100 zł. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”  

 

14) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 36.5.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być 

wyższa niż 1.000 złotych.”  

 

15) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 36.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

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.”  
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16) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 36.5.3. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.”  

 

17) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 36.6 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w 

odniesieniu do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa w przypadku gdy uzyskane 

wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż 1,5 (jeden i 

pięć dziesiątych) średniej rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych z 

ostatniego przetargu organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres rozliczeniowy, a w przypadkach, w których w 

ostatnim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy 

przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów nie miał miejsca - gdy uzyskane 

wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż 1,5 (jeden i 

pięć dziesiątych) stawki 1Y WIBID, z ostatniego dnia roboczego roku 

poprzedzającego okres rozliczeniowy. 

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Funduszem przez Towarzystwo są lepsze w 

przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>= 1,5*x 

gdzie:  

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 
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NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

x – średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu 

organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres rozliczeniowy, przy czym, w przypadkach, w których w 

ostatnim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy 

przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów nie miał miejsca, wówczas 

przyjmuje się stawkę 1Y WIBID, z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego 

okres rozliczeniowy, 

* – znak iloczynu; 

2) Wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem: 

PF = 0,30*(W(NAV)–1,5*x)*A(NAV) 

gdzie: 

PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

x – średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu 

organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres rozliczeniowy, przy czym, w przypadkach, w których w 

ostatnim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy 

przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów nie miał miejsca, wówczas 

przyjmuje się stawkę 1Y WIBID, z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego 

okres rozliczeniowy, 

A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie 

rozliczeniowym; 

3) okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy), z zastrzeżeniem, 

że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od 2011 roku; 

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii 

A  począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze 

Uczestników do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w 
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przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie 

trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w 

każdym Dniu Wyceny; 

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego 

okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od 

zakończenia tego okresu.  

3. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 

 

18) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 36.7 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia: 

1) stałego za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 105 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej, b) w przypadku Jednostek 

Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie, 

2. 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, przypadającej 

na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 

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

następnego miesiąca. 

3. Towarzystwo może postanowić o niepobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”  

 

19) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 56.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B, i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł. Uczestnicy 

IKE lub Uczestnicy IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku 
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dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków 

pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na 

nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda 

następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić 

niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 100 złotych. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 

złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną 

wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość 

pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać 

niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.” 

 

20) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 56.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

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.” 

 

21) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 56.5.3. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 
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a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.” 

 

22) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 56.6. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. 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 danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV) = (NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli 

obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu indeksu WIG30 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: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

Wyceny do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny, 
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(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii 

A  począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze 

Uczestników do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w 

przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie 

trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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 - Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z indeksu WIG30 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 



 

 - 17 - 

rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu 

rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

3. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 

 

23) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 56.7. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za 

zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, , 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie, 

2. 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 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, 

przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe 

pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. 

3. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Spółka zarządzająca jest uprawniona do podbierania z funduszu UniEM Fernost 

rocznego wynagrodzenia administracyjnego w wysokości do 1,75% wartości netto 

aktywów funduszu, które należy obliczyć na podstawie codziennej wartości netto 

aktywów funduszu w odpowiednim miesiącu i wypłacić pierwszego dnia wyceny 

miesiąca następnego. Ponadto, Spółka zarządzająca za główne czynności 

administracyjne, takie jak np. prowadzenie księgowości funduszu oraz 

przygotowywanie raportów, może pobierać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 

do 2 000,00 euro oraz wynagrodzenie zmienne w wysokości do 0,1% rocznie, 

obliczane na podstawie codziennej wartości netto aktywów funduszu w odpowiednim 

miesiącu. Miesięczne wynagrodzenie płatne jest pierwszego dnia wyceny miesiąca 

następnego. Powstałe każdorazowo koszty ujmowane są w sprawozdaniu rocznym.” 
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24) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 77.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A, B i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł, natomiast każda następna 

wpłata nie mniej niż 100 zł, z zastrzeżeniem ppkt. 2. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków 

pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na 

nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda 

następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. 

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez 

osoby fizyczne nie może być niższa niż 40 000 euro, ustalona przy zastosowaniu 

średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

dokonywania wpłaty środków, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 100 zł. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.” 

 

25) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 77.5.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być 

wyższa niż 1.000 złotych.”  

 

26) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 77.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

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.” 

 

27) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 77.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 
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„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.” 

 

28) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 77.6. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w 

odniesieniu do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa 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 dwukrotności 

stawki 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 danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli 

obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

pierwszym Dniu Wyceny 

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

odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego 
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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: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

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

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii 

A  począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze 

Uczestników do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w 

przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie 

trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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 Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po dwukrotności stawki 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.  
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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. 

3. Towarzystwo może postanowić o niepobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 

 

29) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 77.7. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia: 

1) stałego za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie, 

2. 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 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, 

przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe 

pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. 

3. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 

 

30) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 84.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B, i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł. Uczestnicy 

IKE lub Uczestnicy IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku 
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dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków 

pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na 

nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda 

następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić 

niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 100 złotych.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 

złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną 

wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. 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 na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.” 

31) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 84.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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.” 

 

32) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 84.5.3. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 
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b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.” 

 

33) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 84.6. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. 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 danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV) = (NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli 

obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 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. 

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

że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

Wyceny do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny, 
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(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii 

A  począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze 

Uczestników do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w 

przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie 

trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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 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 
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rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

3. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 

 

34) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 84.7. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za 

zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A:  4% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 2-13 

Statutu, w zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 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 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, 

przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe 

pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. 

4. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

5. Spółka Zarządzająca jest upoważniona do otrzymywania rocznej opłaty za 

zarządzanie do 1,75% aktywów netto BioPharma. Opłatę oblicza się na podstawie 

aktywów netto BioPharma na dzień kalendarzowy w danym miesiącu i będzie ona 

należna pierwszego dnia wyceny w następnym miesiącu. 

Ponadto Spółka Zarządzająca otrzymuje roczną opłatę stałą do 0,5% rocznie 

aktywów netto UniSector: BioPharma za dzień kalendarzowy. Opłata stała pokrywa 

następujące płatności i wydatki: 

a) opłatę dla Banku Powiernika; 
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b) opłaty powiernicze i depozytowe za bezpieczne przechowywanie aktywów zgodnie 

ze standardowymi praktykami bankowymi; 

c) opłaty dla audytorów; 

d) koszty wyznaczenia pełnomocników do celów głosowania; 

e) koszty podstawowych działań administracyjnych, takich jak rachunkowości 

Funduszu i obowiązków sprawozdawczych. 

W zamian za zarządzanie UniSector: BioPharma Spółka może otrzymywać również 

opłatę za wyniki do 25% (maksymalnie) kwoty, o którą wyniki wartości jednostek 

przewyższają wyniki indeksu odniesienia na koniec okresu księgowego (wyniki lepsze 

niż indeks odniesienia), ale nie więcej niż 2,5% średniej wartości funduszu 

inwestycyjnego w okresie księgowym. Jeżeli wyniki wartości jednostek na koniec 

okresu księgowego będą niższe niż indeks odniesienia (wyniki ujemne w stosunku do 

poziomu odniesienia), Spółka nie otrzyma opłaty za wyniki. W związku z tym przy 

obliczaniu dodatniego wyniku w stosunku do poziomu odniesienia, na podstawie 

uzgodnionej kwoty maksymalnej wyliczona zostanie wartość ujemna na wartość 

jednostki, która zostanie przeniesiona na następny okres księgowy. W następnym 

okresie księgowym Spółka otrzyma opłatę za wyniki, tylko jeżeli kwota obliczona na 

koniec nowego okresu księgowego – na podstawie pozytywnego wyniku w stosunku 

do poziomu odniesienia – będzie przewyższać kwotę ujemną przeniesioną z 

poprzedniego okresu księgowego. W tym przypadku opłata za wyniki będzie 

odpowiadać różnicy pomiędzy tymi dwiema kwotami. Wszelkie pozostałe saldo 

ujemne na wartość jednostki zostanie ponownie przeniesione na następny okres 

księgowy. W przypadku ujemnego wyniku w stosunku do poziomu odniesienia na 

koniec następnego okresu księgowego, przeniesiona kwota ujemna zostanie dodana 

do kwoty wyliczonej w odniesieniu do nowego negatywnego wyniku. Przy wyliczaniu 

przysługujących opłat pod uwagę brane będą kwoty ujemne przeniesione z 

poprzednich pięciu okresów księgowych.” 

 

35) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 91.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B, i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł. Uczestnicy 

IKE lub Uczestnicy IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku 

dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków 

pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na 
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nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda 

następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić 

niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 100 złotych.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 

złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną 

wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. 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 na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”  

 

36) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 91.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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.”  

 

37) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 91.5.3. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 
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wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.” 

 

38) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 91.6. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. 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 danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV)=(NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli 

obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 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: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A -  począwszy od pierwszego Dnia 

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

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii 

A począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze 

Uczestników do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w 

przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie 
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trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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 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. 

3. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 
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39) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 91.7. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za 

zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2-13 

Statutu, w zakresie, w którym nie są pokrywane 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 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, 

przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe 

pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. 

4. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 4.”. 

 

40) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 105.1. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

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

Uczestnictwa kategorii A, B, i D 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 na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i D Subfunduszu, 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 na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu.  

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków 

pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na 

nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda 
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następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić 

niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 100 złotych. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 

złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną 

wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość 

pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu 

wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać 

niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.” 

 

41) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 105.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

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.” 

 

42) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 105.5.2. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 
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wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.” 

 

43) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 105.6. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za 

zarządzanie Subfunduszem, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej.   

2. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w 

odniesieniu do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa w przypadku gdy uzyskana 

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

Towarzystwo w okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa referencyjna. 

Oznacza to, że w sytuacji, w której zysk funduszu osiągnięty w okresie 

rozliczeniowym będzie wyższy od zera oraz jednocześnie wyższy niż zysk 

wypracowany przez stopę odniesienia Towarzystwo będzie miało prawo pobrać 

wynagrodzenie zmienne. Wartość tego wynagrodzenia będzie wynosiła maksymalnie 

30% nadwyżki zysku subfunduszu ponad zysk stopy odniesienia. 

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

niż stopa referencyjna w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>W(BV) 

- gdzie: 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli 

obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

pierwszym Dniu Wyceny 

W(BV) – stopa referencyjna, o której mowa w art. 65 ust. 4 w danym okresie 

rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 65 

ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego 

indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne (miesiąc kalendarzowy) z 

zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony: 
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(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

Wyceny do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień 

Wyceny, 

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii 

A  począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze 

Uczestników do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że 

w przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w 

trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i 

pobierania wynagrodzenia zmiennego do końca miesiąca kalendarzowego. 

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

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

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

PF(i)=0,30*(W(NAV(i-1))–W(BV))*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.  

W(BV) - stopa referencyjna, o której mowa w art. 65 ust. 4 w danym okresie 

rozliczeniowym, obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 65 

ust. 5 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego 

indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

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. 
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5) 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. 

3. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 

 

44) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 105.7. otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie 

Subfunduszem, na które to wynagrodzenie składa się:  

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% średniej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% 

przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subunduszu, o których mowa w 

art. 71 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 

poniżej,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 0,7% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0,5%, rocznie, 

2. Wnagrodzenie 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 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, 

przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe 

pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Funduszu, w terminie do 15 

dnia następnego miesiąca. 

3. Towarzystwo może postanowić o niepobieraniu lub pobieraniu części 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.” 

 

45) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 113.3. dodaje się trzecie zdanie w 

następującym brzmieniu: 

„Od 1 grudnia 2017r. Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.” 

 

46) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 1 (Definicji) punkt 1.29 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie:  
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„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość 

Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę 

wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w danym dniu są w 

posiadaniu Uczestników. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla każdej kategorii Jednostki Uczestnictwa.” 

 

47) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut) wprowadza się następujące zmiany:  

a) w art. 5 pkt 12) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„12) Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka – prawo Uczestnika do udziału w Aktywach 

Netto danego Subfunduszu. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, 

wskazanych w art. 16,”; 

b) w art. 5 pkt 25) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„25) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów 

Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek 

Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników. 

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla 

każdej kategorii Jednostki Uczestnictwa,”; 

c) w art. 16 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii danego Subfunduszu reprezentują jednakowe 

prawa majątkowe. ”; 

d)  w art. 16 dodaje się nowe ust. 11 – 20 o następującym brzmieniu: 

„11. Fundusz zbywa w Subfunduszach: UniEURIBOR, UniAktywny Pieniężny, UniWIBID 

Plus, UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAbsolute Return Uniwersalny, 

UniAkcje Biopharma oraz UniAkcje Selektywny Globalny Jednostki Uczestnictwa różnych 

kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B  

(z wyłączeniem Subfunduszu UniEURIBOR), Jednostki Uczestnictwa kategorii C oraz 

Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności wysokością pobieranej od 

nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych. 

12. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach 

programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych 

programów emerytalnych, IKE czy IKZE, których warunki przewidują możliwość oferowania 

Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w 

ramach tych programów. 

13. Jednostki Uczestnictwa kategorii C danego Subfunduszu są zbywane i odkupywane 

wyłącznie do i od podmiotów, które w ramach pierwszej wpłaty do tego Subfundszu dokonały 

pierwszej wpłaty w wysokości określonej w odpowiednich postanowieniach Części II Statutu. 
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Zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii C może być dokonane wyłącznie poprzez 

złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C bezpośrednio Funduszowi. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii C danego Subfunduszu nie mogą być zbywane w ramach 

IKE ani IKZE. 

14. Jednostki Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu są zbywane i odkupywane 

wyłącznie za pośrednictwem wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu podmiotów 

uprawnionych do świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywanie zleceń 

nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, w tym 

podmiotów uprawnionych do nabywania tego rodzaju instrumentów finansowych w imieniu 

własnym, na rachunek klientów. Jednostki Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu nie 

mogą być zbywane w ramach IKE ani IKZE. 

15. Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii ewidencjonowane są na odrębnych 

Subrejestrach. 

16. W Subfunduszach innych niż wskazane w ust. 11, zbywane są wyłącznie Jednostki 

Uczestnictwa serii A. 

17. Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa 

(tj. zlecenia polegającego na żądaniu przeniesienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na 

jednym Rejestrze należącym do Uczestnika na inny Rejestr w Subfunduszu, należący do 

tego samego Uczestnika), w szczególności skutkującego zmianą kategorii Jednostek 

Uczestnictwa. 

18. Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa 

pomiędzy Subfunduszami skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa. 

19. Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii. 

20. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, o których mowa w ust. 11, istniejące w dniu 1 lipca 

2017 r., począwszy od tego dnia  będą posiadać status Jednostek Uczestnictwa kategorii A.”;  

e)  w art. 17 dodaje się nowy ust. 18 o następującym brzmieniu: 

„18. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej 

z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię 

Jednostek Uczestnictwa przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tej kategorii ustaloną na 

podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny.”; 

f) w art. 20 definicja wyrażenia „WAN/J” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --  

„WAN/J – oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 

Subfunduszu,”; 

g)  art. 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 32. Świadczenia na rzecz Uczestnika 
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1. Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Funduszem zobowiązał się do inwestowania 

znacznych środków w Jednostki Uczestnictwa, Fundusz może przyznać dodatkowe 

świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane na zasadach określonych w ustępach 

poniższych.  

2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1 jest  

1) podpisanie przez Uczestnika umowy z Funduszem,  

2) zawarcie Umowy bezpośrednio z Funduszem oraz - o ile Umowa nie stanowi inaczej - 

dokonywanie przez Uczestnika Funduszu wyłącznie wpłat bezpośrednich na rachunek 

Funduszu, bez pośrednictwa Dystrybutora, 

3) posiadanie przez Uczestnika, który zawarł umowę, określoną w pkt. 1 w danym okresie 

rozrachunkowym takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrach w 

danym Subfunduszu lub we wszystkich Subfunduszach, że średnia Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu lub Subfunduszy przypadających na posiadane przez niego Jednostki 

Uczestnictwa w okresie rozrachunkowym była większa niż 1 000 000 PLN dla Subrejestrów 

w PLN albo 500 000 EUR dla Subrejestrów w EUR. Okresem rozrachunkowym jest okres 

brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których posiadanie uprawnia 

Uczestnika do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość 

okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w ust. 1 i może być 

ustanowiona w szczególności jako kwartalny, półroczny, roczny okres rozrachunkowy. Strony 

umowy, o której mowa w ust. 1 mogą ustalić inną długość okresu rozrachunkowego, z 

zastrzeżeniem, iż dla Subfunduszu UniWIBID Plus długość okresu rozliczeniowego może 

być ustalona jako miesięczny, kwartalny, półroczny, bądź roczny okres rozliczeniowy.  

3. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, ustalana jest 

odrębnie w odniesieniu do posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa 

poszczególnych kategorii.  Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w 

ust. 1, ustalona zostanie jako część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym 

Subfunduszem, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 

posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu.  

4. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, zależeć będzie od 

średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez danego 

Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu w okresie rozrachunkowym oraz 

długości okresu rozrachunkowego. Wysokość tego świadczenia, w zależności od długości 

okresu rozrachunkowego, odrębnie dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa, określa 

taryfa ustalana przez zarząd Towarzystwa.  



 

 - 38 - 

5. Świadczenie, na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 spełniane jest ze środków 

przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w 

którym wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzanie tym Subfunduszem.  

6. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na Jednostki 

Uczestnictwa danej kategorii w danym Subfunduszu, dokonywane jest poprzez nabycie na 

rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa tej kategorii w tym Subfunduszu za kwotę 

należnego mu świadczenia, o którym mowa powyżej, po cenie Jednostek Uczestnictwa tej 

kategorii obowiązującej w dniu realizacji świadczenia, chyba że Uczestnik zadecyduje o 

wypłacie świadczenia w formie pieniężnej powiadamiając o tym Fundusz najpóźniej na 7 dni 

roboczych przed datą spełnienia świadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. W odniesieniu do Uczestników będących uczestnikami Specjalistycznych Planów 

Inwestycyjnych wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 może zostać przez Fundusz 

obniżona, maksymalnie o 99,9 %. 

8. Z uwzględnieniem art. 16 ust. 20, umowy, o których mowa w ust. 1, na podstawie których 

Uczestnicy zobowiązali się do inwestowania znacznych środków w Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszy wskazanych w art. 16 ust. 20, zawarte lub obowiązujące w dniu 1 lipca 2017 r. 

dotyczą wyłącznie świadczenia dodatkowego przypadającego na Jednostki Uczestnictwa 

kategorii A tych Subfunduszy.”; 

h)  w art. 35 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdej 

kategorii każdego Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa niezwłocznie po ich ustaleniu udostępniane będą przez Fundusz w sieci 

Internet na stronie www.union-investment.pl.”; 

i) w art. 34 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 

„3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych 

Funduszu i Subfunduszy dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa.”; 

j)  art. 45 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 45. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i kolejne wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i D powinny wynosić nie mniej niż 10 000 euro, a na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii C niemniej niż 100.000 euro z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby 

fizyczne nie może być niższa niż 40 000 euro, natomiast każda następna wpłata nie mniej 

niż 1 000 euro. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w euro.”; 
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k)  art. 46 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 46. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”; 

l)  art. 48 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 48. 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 nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie, z którego to wynagrodzenia 

nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 47 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0,5%, rocznie, 

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. 47 ust. 1 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 średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na 
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Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. 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 odniesieniu do 

Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C i D, w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania 

Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż stopa odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są wyższe niż 

stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>=W(BV) 

 - gdzie: 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 

rozliczeniowego,  

W(BV) – stopa odniesienia, o której mowa w art. 41 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, 

obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 41 ust. 5 w ostatnim Dniu 

Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem: 

PF= 0,33*(W(NAV) – W(BV))*A(NAV) 

gdzie:  

PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 

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

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 

rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

W(BV) –stopa odniesienia, o której mowa w art. 41 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, 

obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 41 ust. 5 w ostatnim Dniu 

Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto w danym okresie rozliczeniowym. 
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3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego 

miesiąca kalendarzowego. 

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym 

Dniu Wyceny. 

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 

rozliczeniowego, wypłacana jest 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 2).”; 

m)  art. 65 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 65 Cel inwestycyjny Subfunduszu 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Zamiarem Funduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Stopa Referencyjna ustalona 

dla Subfunduszu.  

3. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

4. Stopa Referencyjna obliczana jest na podstawie Indeksu. Stopa Referencyjna służy do 

oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlając zachowanie się 

zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu. 

5. Indeks o którym mowa w ust. 4 jest wyliczany każdego dnia w roku. Jego wartość 

początkowa wynosi 1000. Opiera się na stawce 1,2-krotności WIBID3M (czyli stopie 

oprocentowania depozytów 3 miesięcznych na międzybankowym rynku pieniężnym dla 

polskiego złotego). Okres odsetkowy stawki WIBID3M rozpoczyna się w ostatnim dniu 

roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego, a kończy się w ostatnim dniu roboczym 

bieżącego kwartału kalendarzowego. Data ustalenia stawki WIBID3M przypada na 2 dni 

robocze przed dniem rozpoczęcia okresu odsetkowego. Przez kwartał kalendarzowy należy 

rozumieć następujące okresy: od początku stycznia do końca marca, od początku kwietnia 

do końca czerwca, od początku lipca do końca września oraz od początku października do 

końca grudnia. W przypadku rozpoczęcia obliczania indeksu, o którym mowa w ust. 3, w 

trakcie trwania kwartału kalendarzowego, wartość indeksu zostanie ustalona w oparciu o 

stawkę ustaloną na podstawie stawek WIBID, której długość będzie proporcjonalna do czasu 

od rozpoczęcia wartości obliczania indeksu do końca kwartału kalendarzowego. Data 

ustalenia stawki WIBID3M przypada na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia okresu 

odsetkowego. 

Indeks jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru: 

BVt=BV0x(1+(1,2*WIBID3M*d)/365) 

gdzie:  
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BVt – wartość kapitału danego dnia („dzień t”),  

BV0 – wartość kapitału w dniu stanowiącym początek okresu odsetkowego, 

d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a dniem stanowiącym początek okresu 

odsetkowego. 

WIBID3M – stawka WIBID dla depozytów 3 miesięcznych,”; 

n)  art. 69 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 69. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

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

Uczestnictwa kategorii A, B, i D 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 na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A, B i D Subfunduszu, 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 na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu.  

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych 

przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany 

Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda następna wpłata 

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

minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą 

jednak niż 100 złotych. 

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

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”; 

o)  art. 70 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 70. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%  



 

 - 43 - 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

3. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu 

przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie 

informacyjnym Funduszu. 

4.  Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa 

niż 1.000 złotych.”; 

p)  art. 72 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 72. Wynagrodzenie Towarzystwa 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie 

Subfunduszem, na które to wynagrodzenie składa się:  

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% średniej Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na 

pokrycie kosztów działalności Subunduszu, o których mowa w art. 71 ust. 1 Statutu, 

naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 0,7% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0,5%, rocznie, 

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej.  

2. 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 średniej 
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Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na 

Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i 

przekazywane ze środków Funduszu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.  

3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu”) zarządzanego przez Towarzystwo w 

okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa referencyjna. Oznacza to, że w sytuacji, w 

której zysk funduszu osiągnięty w okresie rozliczeniowym będzie wyższy od zera oraz 

jednocześnie wyższy niż zysk wypracowany przez stopę odniesienia Towarzystwo będzie 

miało prawo pobrać wynagrodzenie zmienne. Wartość tego wynagrodzenia będzie wynosiła 

maksymalnie 30% nadwyżki zysku subfunduszu ponad zysk stopy odniesienia. 

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

stopa referencyjna w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>W(BV) 

- gdzie: 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w pierwszym Dniu Wyceny 

W(BV) – stopa referencyjna, o której mowa w art. 65 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, 

obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 65 ust. 5 w ostatnim Dniu 

Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne (miesiąc kalendarzowy) z zastrzeżeniem, 

że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

Wyceny do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny, 

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A  

począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym przynajmniej 

część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do 
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końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy 

wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie trwania miesiąca 

kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania wynagrodzenia 

zmiennego do końca miesiąca kalendarzowego. 

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

zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4): 

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

PF(i)=0,30*(W(NAV(i-1))–W(BV))*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.  

W(BV) - stopa referencyjna, o której mowa w art. 65 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, 

obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 65 ust. 5 w ostatnim Dniu 

Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

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) 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. 
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4. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”; 

q)  art. 93 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 93. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu  

1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i 

D powinna wynosić nie mniej niż 100.000 złotych, natomiast każda następna wpłata nie 

mniej niż 10.000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 2.  

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych 

przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany 

Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda następna wpłata 

Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. 

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby 

fizyczne nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalona przy 

zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w 

dniu dokonywania wpłaty środków.  

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”; 

r)  art. 94 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 94. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”; 
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s)  art. 96 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 96. Wynagrodzenie Towarzystwa 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie 

Subfunduszem, na które to wynagrodzenie składa się:  

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie, z którego to wynagrodzenia 

nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 95 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 2 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 0,7% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,5% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0,5%, rocznie, 

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 

2. 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 średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na 

Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i 

przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.  

3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie w odniesieniu do 

Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C i D w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania 

Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż stopa odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są wyższe niż 

stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>=W(BV) 

gdzie: 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 

rozliczeniowego, 

W(BV) – stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, 

obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 5 w ostatnim Dniu 

Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 
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2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem: 

PF=0,33x(W(NAV)–W(BV))xA(NAV) 

gdzie: 

PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim 

Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 

rozliczeniowego, 

W(BV) – stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 4 w danym okresie rozliczeniowym, 

obliczana jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 5 w ostatnim Dniu 

Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości tego indeksu w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

A(NAV) - średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym. 

3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego 

miesiąca kalendarzowego. 

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym 

Dniu Wyceny. 

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 

rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu.” 

t)  art. 103 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 103. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i 

D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 

100 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych 

przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany 

Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda następna wpłata 

Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. 

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby 

fizyczne nie może być niższa niż 40 000 euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu 
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walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania wpłaty 

środków, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 100 zł. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”; 

u)  art. 104 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 104. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

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. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

UniObligacje Aktywny mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu 

prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów 

wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu. 

3. Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa niż 

1.000 złotych. 

4. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”; 

v)  art. 106 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 106. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia: 

1) stałego za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to wynagrodzenia 

nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 105 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami 
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określonymi w ust. 3 poniżej, b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% 

rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie, 

2) zmiennego za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 105 ust. 1 Statutu, w zakresie, w 

którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 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, przypadającej na Jednostki 

Uczestnictwa danej kategorii. 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 odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania 

Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) średniej 

rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu organizowanego 

przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres rozliczeniowy, a 

w przypadkach, w których w ostatnim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego okres 

rozliczeniowy przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów nie miał miejsca - gdy 

uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż 1,5 (jeden i 

pięć dziesiątych) stawki 1Y WIBID, z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego okres 

rozliczeniowy. 

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Funduszem przez Towarzystwo są lepsze w 

przypadku spełnienia poniższego warunku: 

W(NAV)>= 1,5*x 

gdzie:  

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

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

NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 
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x – średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu 

organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

rozliczeniowy, przy czym, w przypadkach, w których w ostatnim kwartale roku 

kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy przetarg organizowany przez 

Ministerstwo Finansów nie miał miejsca, wówczas przyjmuje się stawkę 1Y WIBID, z 

ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, 

* – znak iloczynu; 

2) Wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem: 

PF = 0,30*(W(NAV)–1,5*x)*A(NAV) 

gdzie: 

PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 

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

Uczestnictwa danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, 

x – średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu 

organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

rozliczeniowy, przy czym, w przypadkach, w których w ostatnim kwartale roku 

kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy przetarg organizowany przez 

Ministerstwo Finansów nie miał miejsca, wówczas przyjmuje się stawkę 1Y WIBID, z 

ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego okres rozliczeniowy, 

A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym; 

3) okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy), z zastrzeżeniem, że 

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od 2011 roku; 

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A  

począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym przynajmniej 

część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy 

wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie trwania roku 

kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania wynagrodzenia 

zmiennego do końca roku kalendarzowego. 
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4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym 

Dniu Wyceny; 

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 

rozliczeniowego, wypłacana jest 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.”; 

w)  art. 119 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 119. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

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

kategorii A, B, i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł. Uczestnicy IKE lub Uczestnicy 

IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych 

przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany 

Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda następna wpłata 

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

minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą 

jednak niż 100 złotych. 

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

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”; 

x)  art. 120 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 120. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 
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d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

UniAkcje: Daleki Wschód  mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu 

prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów 

wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.  

3. Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa niż 

1.000 złotych. 

4. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”; 

y)  art. 122 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 122. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie w 

wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to wynagrodzenia 

nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie, 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 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 średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na 
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Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. 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 danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = 

(NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu indeksu WIG30 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: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

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

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A  

począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym przynajmniej 

część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy 

wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie trwania roku 

kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania wynagrodzenia 

zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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) 
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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 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z indeksu WIG30 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 i 4.”; 

z)  art. 143 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 143. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i 

D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 

100 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych 

przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany 

Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda następna wpłata 

Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. 

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby 

fizyczne nie może być niższa niż 40 000 euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania wpłaty 

środków, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 100 zł. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”; 

aa)  art. 144 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 144. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

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. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 5  mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu 

prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów 

wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.  

3. Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa niż 

1.000 złotych. 

4. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”; 

bb)  art. 146 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„Art. 146. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia: 

1) stałego za zarządzanie w wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to wynagrodzenia 

nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie, 

2) zmiennego za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 

naliczanego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 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 średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na 

Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. 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 odniesieniu do 

danej kategorii Jednostek Uczestnictwa 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 dwukrotności stawki 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 danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 
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NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po dwukrotności stawki 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: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

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

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A  

począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym przynajmniej 

część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy 

wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie trwania roku 

kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania wynagrodzenia 

zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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 
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pierwszym okresem rozliczeniowym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po dwukrotności stawki 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 i 4.”; 

cc)  art. 159 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 159. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

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

kategorii A, B, i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł. Uczestnicy IKE lub Uczestnicy 

IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych 

przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany 

Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda następna wpłata 

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

minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą 

jednak niż 100 złotych. 

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

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 
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złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną 

wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”; 

dd)  art. 160 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 160. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

UniAkcje Biopharma  mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu 

prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów 

wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu uprawnionych do przyjmowania takich 

wpłat zgodnie z przepisami prawa.  

3. Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa niż 

1.000 złotych. 

4. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”; 

ee)  art. 162 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 162. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie w 

wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A:  4% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 
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Subfunduszu, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 161 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 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 średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na 

Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. 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 danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = 

(NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 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. 

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

pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony: 
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(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - począwszy od pierwszego Dnia 

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

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A  

począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym przynajmniej 

część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy 

wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie trwania roku 

kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania wynagrodzenia 

zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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 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. 
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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 i 4.”; 

ff)  art. 167 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 167. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu 

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

kategorii A, B, i D powinna wynosić nie mniej niż 1 000 zł. Uczestnicy IKE lub Uczestnicy 

IKZE mogą zostać zwolnieni przez Fundusz z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych 

przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany 

Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 złotych, a każda następna wpłata 

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

minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą 

jednak niż 100 złotych. 

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

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 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 na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

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

Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”; 

gg) art. 168 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 168. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 
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środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. 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. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

UniAkcje Selektywny Globalny mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu 

prowadzony dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów 

wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu uprawnionych do przyjmowania takich 

wpłat zgodnie z przepisami prawa.  

3. Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa 

niż 1.000 złotych. 

4. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

 ---- wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”;  

hh)  art. 170 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Art. 170. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie w 

wysokości nie większej niż: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego to wynagrodzenia 

nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 3 poniżej, 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,8% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2%, rocznie. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w 

zakresie, w którym nie są pokrywane zgodnie z ust. 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 średniej 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na 
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Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. 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 danej kategorii w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: 

W(NAV)=(NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w 

ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres 

rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 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: 

(i) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A -  począwszy od pierwszego Dnia 

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

(ii) w przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A 

począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym przynajmniej 

część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do 

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy 

wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie trwania roku 

kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania wynagrodzenia 

zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

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))  
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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 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 i 4.”; 

 

48) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniEURIBOR … 27” zastępuje 

się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniEURIBOR … 30”; 

49) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniWIBID Plus … 47” zastępuje 

się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniWIBID Plus… 50”;  

50) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniObligacje Aktywny (dawniej: 

UniTotal Trend Dłużny)  … 66” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu 

UniObligacje Aktywny (dawniej: UniTotal Trend Dłużny) … 70”;  
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51) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu SGB Gotówkowy (dawniej: 

UniGotówkowy3) … 87” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu SGB 

Gotówkowy (dawniej: UniGotówkowy3)… 92”; 

52) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniAkcje: Daleki Wschód … 

124” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniAkcje: Daleki Wschód 

… 113”; 

53) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniStrategie Dynamiczny … 

148” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniStrategie Dynamiczny 

… 140”;  

54) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniAbsolute Return 

Uniwersalny … 159” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu 

UniAbsolute Return Uniwersalny … 164”;  

55) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniAkcje Biopharma … 179” 

zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniAkcje Biopharma … 184”;  

56) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniAkcje Selektywny Globalny 

… 206” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniAkcje Selektywny 

Globalny … 212”; 

57) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniAktywny Pieniężny … 257” 

zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniAktywny Pieniężny … 255”; 

58) W Spisie Treści dodaje punkt „Dotyczy Subfunduszu SGB Dłużny (dawniej: 

UniGotówkowy 1) … 283”; 

59) W Spisie Treści wyrazy: „Dotyczy Subfunduszu UniGotówkowy Aktywa Polskie 

… 301” zastępuje się wyrazami: „Dotyczy Subfunduszu UniGotówkowy Aktywa 

Polskie … 305”; 

60) W Spisie Treści wyrazy: „Rozdział IV Dane o Depozytariuszu … 302” zastępuje 

się wyrazami: „Rozdział IV Dane o Depozytariuszu … 325”; 

61) W Spisie Treści wyrazy: „Rozdział V Dane o podmiotach obsługujących 

Fundusz … 306” zastępuje się wyrazami: „Rozdział V Dane o podmiotach 

obsługujących Fundusz … 329”; 

62) W Spisie Treści wyrazy: „Rozdział VI Informacje dodatkowe … 326” zastępuje 

się wyrazami: „Rozdział VI Informacje dodatkowe … 351”;  

63) W Spisie Treści wyrazy: „Rozdział VII. Załączniki … 329” zastępuje się 

wyrazami: „Rozdział VII. Załączniki … 354”.  
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Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

 


