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OGŁOSZENIE Z DNIA 5 CZERWCA 2019 r. 

O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

 

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

statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób, że:  

 

1) W treści art. 16 Statutu skreśla się ust. 14.   

 

2) W treści art. 16 Statutu ust. 14a otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Jednostki Uczestnictwa kategorii C (z wyłączeniem Subfunduszu UniDolar) są zbywane i 

odkupywane wyłącznie w ramach 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.”.  

3) W treści art. 49, art. 58, art. 85, art. 94, art. 130, art. 175, art. 193, art. 202, art. 211, art. 220, 

art. 229 oraz art. 292 Statutu ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii 

A, B, C 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, C 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, B i 

C Subfunduszu.”. 

4) W treści art. 49, art. 58, art. 85, art. 94, art. 130, art. 175, art. 193, art. 202, art. 211, art. 220, 

art. 229 oraz art. 292 Statutu ust. 1 skreśla się ust. 1a. 

5) W treści art. 49, art. 58, art. 85, art. 94, art. 130, art. 175, art. 193, art. 202, art. 211, art. 220, 

art. 229 oraz art. 292 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 

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

prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C  Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na 

IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C 

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

minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C 

Subfunduszu.”. 

 

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.  

 

Zmiany wskazane powyżej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 


