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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 14 LUTEGO 2013 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. oraz w dniu 14 lutego 2013 r.  

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 14 lutego 2013 r.”; 

 

2) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 12.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

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

Subfunduszu przede wszystkim w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział pozostałych kategorii lokat, w które 

mogą być lokowane aktywa Subfunduszu, wskazanych w art. 45 ust. 2 Statutu, musi 

być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 
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3) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 17.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„2. Subfundusz jest subfunduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników 

będą lokowane przede wszystkim w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział pozostałych kategorii lokat, w które 

mogą być lokowane aktywa Subfunduszu, wskazanych w art. 54 ust. 2 Statutu, musi 

być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

4) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 22.1. ppkt 4 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

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

Subfunduszu 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, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w ppkt 2 powyżej musi 

być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

5) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 32.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„2. Subfundusz jest subfunduszem typu zrównoważonego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane we wszystkie kategorie lokat wskazane w Statucie. 

Środki pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w akcje, dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział w 

Aktywach Subfunduszu kategorii lokat określonych w art. 81 ust. 2 pkt 1) Statutu nie 

będzie niższy niż 20% i nie wyższy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

6) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 37.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„2. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane przede wszystkim w akcje, warranty subskrypcyjne, 

prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne, przy 

czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 60%. W 

pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować 

Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 90 ust. 2 Statutu.”; 

7) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 77.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„2. Subfundusz jest Subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane przede wszystkim w akcje, warranty subskrypcyjne, 

prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział tych lokat w 
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Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 60%. W pozostałej części, nie 

zainwestowanej w kategorie lokat określone w zdaniu poprzednim, Fundusz, 

działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie 

lokat wymienione w art. 171 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić 

więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

8) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 87.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„2. Subfundusz jest subfunduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników 

będą lokowane przede wszystkim w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz 

Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział pozostałych kategorii lokat, w które 

mogą być lokowane aktywa Subfunduszu, wskazanych w art. 198 ust. 2 Statutu musi 

być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

9) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 92.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„2. Subfundusz jest subfunduszem typu stabilnego wzrostu, w którym środki 

pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat wskazane w Statucie. 

Środki pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w akcje, dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział w 

Aktywach Subfunduszu kategorii lokat określonych w art. 189 ust. 2 pkt 1) Statutu nie 

będzie wyższy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

10) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 97.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„2. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie nie mniej 

niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek. Całkowita 

wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie przekraczać 30% 

wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował w krótkoterminowe 

dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może 

lokować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony 

przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. Za „małe i średnie spółki” w 

rozumieniu zdania poprzedniego uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z 

wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki 

oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość w złotych 

5 mld euro.”; 

11) W Rozdziale III (Dane o Funduszu) w pkt 101.1. ppkt 2 otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 
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„2. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek 

Subfunduszu 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, przy czym udział pozostałych kategorii lokat, w które mogą być lokowane aktywa 

Subfunduszu, wskazanych w art. 288 ust. 2 Statutu musi być niższy niż 30% wartości 

Aktywów Subfunduszu.”; 

12) 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 kategorie lokat określone w art. 45 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym 

udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 45 ust. 2 musi być niższy niż 

30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

13) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 55 ust. 1 otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników 

będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 54 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym 

udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 54 ust. 2 musi być niższy niż 

30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

14) 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 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, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 63 ust. 2 musi być 

niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

15) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 82 ust. 1 otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem typu zrównoważonego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane w kategorie lokat wskazane w art. 81 Statutu. Środki 

pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w akcje, dłużne papiery 

wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział w Aktywach 

Subfunduszu kategorii lokat określonych w art. 81 ust. 2 pkt 1) Statutu nie będzie 

niższy niż 20% i nie wyższy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 
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16) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 91 ust. 1 otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 90 ust. 2 pkt 1) 

Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 

60%. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może 

inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 90 ust. 2 

Statutu.”; 

17) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 127 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest Subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 126 ust. 2 pkt 1) 

Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 

60%. W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone w art. 126 

ust. 2 pkt 1) Statutu, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować 

swoje aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 126 ust. 2 Statutu, przy czym 

lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

18) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 163 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem funduszy, w którym co najmniej 50% wartości 

Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w: 

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych 

w ramach tych funduszy, 

2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o której mowa w art. 162 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach 

tych funduszy lub instytucji 

– które to fundusze, instytucje lub subfundusze dokonują lokat, głównie w 

zagraniczne akcje lub papiery dłużne. W pozostałej części, Fundusz, działając na 

rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie 

lokat wymienione w art. 162 ust. 2 Statutu.”; 

19) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 172 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest Subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 171 ust. 2 pkt 1) 

Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 

60%. W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone w art. 171 
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ust. 2 pkt 1) Statutu, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować 

swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 171 ust. 2 Statutu, przy czym 

lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

20) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 190 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem typu stabilnego wzrostu, w którym środki 

pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat wskazane w art. 189 

Statutu. Środki pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w akcje, 

dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział w 

Aktywach Subfunduszu kategorii lokat określonych w art. 189 ust. 2 pkt 1) Statutu nie 

będzie wyższy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

21) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 199 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników 

będą lokowane w kategorie lokat określone w Art. 198 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym 

udział pozostałych kategorii lokat określonych w Art. 198 ust. 2 musi być niższy niż 

30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

22) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 208 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem akcji, w którym środki pieniężne Uczestników 

będą lokowane w kategorie lokat wskazane w art. 207 Statutu. Cel inwestycyjny 

Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% wartości 

Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek. Całkowita wartość 

inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie przekraczać 30% wartości 

Aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował w krótkoterminowe dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może lokować 

Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami 

prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. Za „małe i średnie spółki” w rozumieniu 

zdania poprzedniego uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z 

wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki 

oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość w złotych 

5 mld EURO.”; 

23) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 217 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

następujące kategorie lokat: 
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1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

2) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych 

w ramach tych funduszy, 

3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o której mowa w art. 216 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach 

tych funduszy lub instytucji; 

przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub 

subfundusze powinny dokonywać swoich lokat w akcje. 

W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 216 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą 

stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

24) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 226 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

następujące kategorie lokat: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

2) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych 

w ramach tych funduszy, 

3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o której mowa w art. 225 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach 

tych funduszy lub instytucji; 

przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub 

subfundusze powinny dokonywać swoich lokat w akcje. 

W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 225 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą 

stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

25) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 235 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

następujące kategorie lokat: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 
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2) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych 

w ramach tych funduszy, 

3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o której mowa w art. 234 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach 

tych funduszy lub instytucji; 

przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub 

subfundusze powinny dokonywać swoich lokat w akcje. 

W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 234 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą 

stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

26) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 244 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

następujące kategorie lokat: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

2) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych 

w ramach tych funduszy, 

3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o której mowa w art. 243 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach 

tych funduszy lub instytucji; 

przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub 

subfundusze powinny dokonywać swoich lokat w akcje. 

W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 243 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą 

stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

27) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 253 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

następujące kategorie lokat: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

2) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych 

w ramach tych funduszy, 
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3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o której mowa w art. 252 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach 

tych funduszy lub instytucji; 

przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub 

subfundusze powinny dokonywać swoich lokat w akcje. 

W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 252 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą 

stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.”; 

28) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 262 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem typu mieszanego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane w kategorie lokat wskazane w art. 261 Statutu. 

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat.”; 

29) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 271 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem typu mieszanego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane w kategorie lokat wskazane w art. 270 Statutu. 

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat.”; 

30) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 280 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „1. Subfundusz jest subfunduszem typu mieszanego, w którym środki pieniężne 

Uczestników będą lokowane w kategorie lokat wskazane w art. 279 Statutu. 

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat.”; 

31) 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 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. przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 288 ust. 2 musi 

być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

32) W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 298 ust. 1 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Fundusz lokuje co najmniej 80% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w 

następujące kategorie lokat: 
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1) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

2) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych 

w ramach tych funduszy, 

3) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, 

o której mowa w art. 297 ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach 

tych funduszy lub instytucji; 

przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub 

subfundusze powinny dokonywać swoich lokat w dłużne papiery wartościowe. 

W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne 

kategorie lokat wymienione w art. 297 ust. 2 Statutu.”. 

 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

 

 


