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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 20 STYCZNIA 2019 R. 

 

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

o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

  

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

Prospektu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22 stycznia 2007 r. 

i zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6 grudnia 2007 r.,  13 grudnia 

2007 r., 19 grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września 2008 r., 04 września 2008 r., 2 

grudnia 2008 r., 2 stycznia 2009 r.,15 maja 2009 r., 28 maja 2009 r., 23 czerwca 2009 r., 17 

sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 8 grudnia 2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 2010 r., 

12 lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12 maja 2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 r., 15 

czerwca 2010 r.,  1 lipca  2010 r., 15 sierpnia 2010 r., 1 października 2010 r., 22 

października 2010 r., 18 listopada 2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 2010 r., w dniu 12 

stycznia 2011 r., w dniu 18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 2011 r., 

w dniu 16 maja 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 1 

września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 

grudnia 2011 r., w dniu 12 stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., 

w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 21 sierpnia 2012 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 03 

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

r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r., w dniu 29 kwietnia 2013 r, w dniu 6 

maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r. w 

dniu  4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 8 sierpnia 2013 r., w dniu 22 sierpnia 

2013 r., w dniu 2 września 2013 r., w dniu 8 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., 

w dniu 13 listopada 2013 r., w dniu 1 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 

stycznia 2014 r., w dniu 24 marca 2014 r., w dniu 1 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., 

w dniu 17 grudnia 2014 r., w dniu 1 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., w dniu 29 

maja 2015 r., w dniu 9 października 2015 r., w dniu 30 października 2015r., w dniu 14 

kwietnia 2016 r., w dniu 31 maja 2016 r., w dniu 1 czerwca 2016 r. oraz w dniu 12 

października 2016 r.,  w dniu 30 listopada 2016 r., w dniu 1 grudnia 2016 r., w dniu 1 

stycznia 2017 r., w dniu 22 maja 2017r.,  w dniu 31 maja 2017r., w dniu 13 lipca 2017 r.,  w 

dniu 23 sierpnia 2017r., w dniu 2 października 2017 r., w dniu 1 grudnia 2017 r., w dniu 22 
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maja 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., dniu 21 października 2018 r.,  

w dniu 5 grudnia 2018 r., w dniu 1 stycznia 2019 r. oraz w dniu 20 stycznia 2019 r.  

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 20 stycznia 2019 r.”; 

 

2) W Rozdziale III Prospektu w pkt 12.1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 

w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas 

pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana 

dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako 

lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą 

stanowić istotnego udziału. Jednocześnie, udział pozostałych kategorii lokat określonych w 

art. 45 ust. 2 Statutu będzie niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

 

3) W Rozdziale III Prospektu w pkt 22.1 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„4. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 

w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas 

pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana 

dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako 

lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą 

stanowić istotnego udziału. Jednocześnie, udział pozostałych kategorii lokat określonych w 

art. 63 ust. 2 Statutu będzie niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

 

4) W Rozdziale III Prospektu w pkt 102.1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 

w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas 

pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana 

dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako 

lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą 

stanowić istotnego udziału. Jednocześnie, udział pozostałych kategorii lokat określonych w 

art. 288 ust. 2 Statutu będzie niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

 

5) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 1 (Wykaz definicji) po pkt 1.17 dodaje się pkt 

1.17a w następującym brzmieniu:  
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„1.17a.  

Rozporządzenie FRP – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 

z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”;  

   

6) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 5 po pkt. 16 dodaje 

się pkt 16a w następującym brzmieniu:  

„16a) Rozporządzenie FRP - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie funduszy rynku pieniężnego,”; 

 

7) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 44 ust. 1 otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 

wzrostu wartości lokat.”; 

 

8) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 44 po ust. 1a 

dodaje się ust. 1b w następującym brzmieniu: 

„1b. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”; 

 

9) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 46 ust. 1 otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

„1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 

w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas 

pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana 

dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako 

lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą 

stanowić istotnego udziału. Jednocześnie, udział pozostałych kategorii lokat określonych w 

art. 45 ust. 2 będzie niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

 

10) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 62 ust. 1 otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 

wzrostu wartości lokat.”; 

 

11) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 62 ust. 1a 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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 „1a. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia 

FRP.”; 

 

12) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 64 ust. 1 otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 

w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas 

pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana 

dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako 

lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą 

stanowić istotnego udziału. Jednocześnie, udział pozostałych kategorii lokat określonych w 

art. 63 ust. 2 będzie niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

 

13) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 287 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 

wzrostu wartości lokat.”; 

 

14) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 287 ust. 1a 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1a. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP.”; 

 

15) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 289 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 

w Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas 

pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana 

dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Instrumenty Rynku Pieniężnego kwalifikowalne jako 

lokaty funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu artykułu 10 Rozporządzenia FRP nie będą 

stanowić istotnego udziału. Jednocześnie, udział pozostałych kategorii lokat określonych w 

art. 288 ust. 2 będzie niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”. 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 


