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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

Z DNIA 16 LIPCA 2012 R. 

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ogłasza o zmianach w statucie funduszu UniFundusze Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

1) w art. 57 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu będzie wzrost wartości Aktywów 

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”; 

2) w art. 58 ust. 2 pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„5) certyfikaty inwestycyjne.”; 

3) w art. 59 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 58 ust. 2 pkt 5) Statutu dokonywane będą 

wyłącznie w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych 

zarządzanych przez Towarzystwo, które zgodnie ze swoimi statutami dokonują 

inwestycji przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku 

Pieniężnego i depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub 

instytucjach kredytowych.”;  

4) w art. 59 ust. 7 – 13 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

„7. Aktywa Subfunduszu będą lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w 

inne 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. Udział lokat, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz 

depozytów bankowych, o których mowa w art 58 ust. 2 pkt 4) w wartości Aktywów 

Subfunduszu nie będzie mniejszy niż 5%. Do limitu 5%, o którym mowa w zdaniu 

drugim, wlicza się wartość listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego zbytych przez Subfundusz, przy zobowiązaniu się 

Subfunduszu do ich odkupu. W pozostałym zakresie Aktywa Subfunduszu lokowane 

są w inne kategorie lokat wymienione w art. 58 ust. 2.  
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8. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w certyfikaty 

inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez 

Towarzystwo, które zgodnie ze swoimi statutami dokonują inwestycji przede 

wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty 

w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.  

9. Certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20 % wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

10. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać Subfunduszu 

kosztami związanymi z lokowaniem aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 

innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.  

11. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

jeden podmiot oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie 

więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

12. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić 

więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu.  

13. Depozyty bankowe w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji 

kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20%wartości Aktywów Subfunduszu.”;  ------  

5) w art. 59, po ust. 13 dodaje się nowe ust. 14 i 15, w następującym 

brzmieniu: 

„14. Zasad, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do 

OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest 

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD.  

15. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są 

papiery wartościowe znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. Łączna 

wartość pożyczonych papierów wartościowych tego samego emitenta nie może 

przekroczyć 20% Wartości Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem iż w przypadku 

listów zastawnych łączna wartość pożyczonych listów zastawnych wyemitowanych 

przez jeden bank hipoteczny nie może przekroczyć 25% Wartości Aktywów 

Subfunduszu.”; 

6) w art. 62 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 
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Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 2% wypłacanych środków przez 

Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”. 

 

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Ww. zmiany w statucie funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia 

niniejszego ogłoszenia. 


