OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO 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 Specjalistycznego
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 11
czerwca 2007 r. i był aktualizowany w dniu 3 października 2007 r., w dniu 6 grudnia
2007 r., w dniu 13 grudnia 2007 r., w dniu 13 lutego 2008 r., w dniu 23 lipca 2008 r.,
w dniu 2 września 2008 r., w dniu 2 stycznia 2009 r., w dniu 8 grudnia 2009 r., w dniu
1 marca 2010 r., w dniu 19 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r., w dniu 25 czerwca
2010 r., w dniu 26 lipca 2010 r., w dniu 29 września 2010 r., w dniu 17 listopada 2010
r. w dniu 1 grudnia 2010 r., w dniu 20 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2010 r., w
dniu 25 stycznia 2011 r., w dniu 1 lutego 2011 r., w dniu 7 lutego 2011 r., w dniu 7
marca 2011 r., w dniu 28 marca 2011 r., w dniu 1 kwietnia 2011 r., w dniu 26 kwietnia
2011 r. w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października
2011 r., w dniu 19 grudnia 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 29 marca 2012
r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 1 września 2012 r., w dniu 4
września 2012 r., w dniu 16 października 2012 r., w dniu 3 grudnia 2012 r., w dniu 29
stycznia 2013 r. oraz w dniu 14 lutego 2013 r.
Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 14 lutego
2013 r.”;

2)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 14.2.1. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„14.2.1. 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, w które mogą być lokowane aktywa
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Subfunduszu, wskazanych w ppkt 14.1.2. musi być niższy niż 30% wartości Aktywów
Subfunduszu.”;

3)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 20.2.1. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„20.2.1 Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki
pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w ppkt 20.1.2 lit.
a), b), d), e) i f). Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad
dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego zaangażowania w
poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w
portfelu. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu
w dane kategorie lokat i ich procentowy udział w Aktywach Subfunduszu może być
zmienny

w

czasie,

co

zależy

od

indywidualnych

decyzji

zarządzającego

Subfunduszem i od przyjętej strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Subfundusz dąży
do osiągania zysku w różnych warunkach rynkowych bez odnoszenia się do
określonego benchmarku. Zmienne ryzyko inwestycyjne Subfunduszu może mieć
wpływ na wahania jednostki uczestnictwa Subfunduszu.”;

4)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 26.1. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„26.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji
charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Subfundusz lokuje Aktywa
Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku
pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy
Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i
Instrumenty Rynku Pieniężnego.
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. 91 ust. 2 Statutu musi być niższy niż 30% wartości
Aktywów Subfunduszu.”;

5)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 32.1.2. lit. b)otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„b) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego
– na zasadach określonych w ppkt 32.1.4. oraz w Statucie,”;

6)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 32.2.1. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
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„32.2.1 Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki
pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w ppkt 32.1.2. lit.
a), b), d), e) i f) Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad
dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w
portfelu, z zastrzeżeniem, że Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w
instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Ze względu na przyjętą politykę
inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu w dane kategorie lokat i ich procentowy
udział w Aktywach Subfunduszu może być zmienny w czasie, co zależy od
indywidualnych decyzji zarządzającego Subfunduszem i od przyjętej strategii
inwestycyjnej Subfunduszu. Zmienne ryzyko inwestycyjne Subfunduszu może mieć
wpływ

na

wahania

jednostki

uczestnictwa

Subfunduszu.

Subfundusz

jest

subfunduszem o charakterze dłużnym, którego aktywa są lokowane przede
wszystkim w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitentów z
Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Instrumenty Pochodne.”;

7)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 43 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. 42 ust. 2 musi być
niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

8)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 51 ust. 1 otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„1. Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki
pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 50 ust. 2
pkt 1), 2), 4), 5) i 6) Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad
dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego zaangażowania w
poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w
portfelu. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu
w dane kategorie lokat i ich procentowy udział w Aktywach Subfunduszu może być
zmienny

w

czasie,

co

zależy

od

indywidualnych

decyzji

zarządzającego

Subfunduszem i od przyjętej strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Subfundusz dąży
do osiągania zysku w różnych warunkach rynkowych bez odnoszenia się do
określonego benchmarku. Zmienne ryzyko inwestycyjne Subfunduszu może mieć
wpływ na wahania jednostki uczestnictwa Subfunduszu.”;
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9)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 90 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. 91 ust. 2 musi być
niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

10)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 100 ust. 2 pkt 2)
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego
na zasadach określonych w ust. 3,”;

11)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 101 ust. 1
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki
pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 100 ust. 2
pkt 1), 2), 4), 5) i 6) Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad
dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w
portfelu, z zastrzeżeniem, że Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w
instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Ze względu na przyjętą politykę
inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu w dane kategorie lokat i ich procentowy
udział w Aktywach Subfunduszu może być zmienny w czasie, co zależy od
indywidualnych decyzji zarządzającego Subfunduszem i od przyjętej strategii
inwestycyjnej Subfunduszu. Zmienne ryzyko inwestycyjne Subfunduszu może mieć
wpływ na wahania jednostki uczestnictwa Subfunduszu.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
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