
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r. 

O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

 

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

zmianach statutu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

 

1)  Art. 21 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata 

manipulacyjna oraz opłata za otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu 

poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy od 

Uczestnika Funduszu.”. 

2) Art. 22 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE, oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 25a poniżej, pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy od Uczestnika Funduszu.”. 

3) W treści art. 23 Statutu Funduszu, wstęp do wyliczenia otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się 

z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:”. 

4) Art. 23 pkt. 1) Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 

„wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 

konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty 

ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie 

jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są 

jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie 

Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa 

(Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma 

pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym 

nabywane są jednostki, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej 

wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa 

posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia 

opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej 

następuje po pobraniu należnego podatku;”. 

5) Art. 24 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 



„Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na 

Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu obciążana jest Opłatą za zamianę Jednostek 

Uczestnictwa. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

6) Art. 25a ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty za zbywanie i 

odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza. Opłata wyrównawcza 

pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków 

wynikających z uczestnictwa w Planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za 

zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi Planu w związku z jego 

uczestnictwem z Planie. Opłaty o których mowa w powyżej, należne są podmiotowi, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

7) Art. 25b ust. 32 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE pobierane są opłaty przewidziane 

postanowieniami Statutu zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych objętą Regulaminem IKE. 

Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Towarzystwo może pobrać opłatę przy 

wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE nie 

upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków 

podlegających wypłacie i ustalana jest w tabeli opłat manipulacyjnych objętej Regulaminem IKE, 

z zastrzeżeniem, że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach IKE, o 

której mowa w ust. 31. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania opłat, o 

których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie 

opłat za otwarcie Subrejestru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek 

Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika IKE warunków dotyczących 

minimalnego okresu uczestnictwa w IKE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na IKE w 

zdefiniowanym okresie.”. 

8) Art. 26c ust. 26 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 

„W związku z prowadzeniem przez Fundusz IKZE pobierane są opłaty przewidziane 

postanowieniami Statutu zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych objętą Regulaminem IKZE. 

Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Towarzystwo może pobrać opłatę przy 

wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE nie 

upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa niż 5% środków 

podlegających wypłacie i ustalana jest w tabeli opłat manipulacyjnych objętej Regulaminem 

IKZE, z zastrzeżeniem, że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach 

IKZE, o której mowa w ust. 25. Towarzystwo może postanowić o odroczeniu w czasie pobrania 



opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć 

wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestru, a także za zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek 

Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika IKZE warunków dotyczących 

minimalnego okresu uczestnictwa w IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na IKZE 

w zdefiniowanym okresie.”. 

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 powyżej wchodzą w życie z 

dniem ogłoszenia. 

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt. 2 powyżej wchodzi w życie w terminie 3 

miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 


