
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 8 MARCA 2013 R. 

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ogłasza o zmianach w statucie funduszu UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

 

1) w art. 21 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w 

następujących wypadkach:  

1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,  

2) na uzasadniony wniosek Dystrybutora; 

3) w ramach uczestnictwa w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych, 

prowadzonych z Funduszem pracowniczych programach emerytalnych lub 

gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE,  

4) w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów 

zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników 

Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, pracowników Depozytariusza, 

pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i 

podmiotów współpracujących z Towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów 

o świadczenie usług,  

5) dokonywania przez Uczestnika reinwestycji, 

6) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem 

Towarzystwa.”; 

2) w art. 288 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1)  Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

2) dłużne papiery wartościowe,  

3) kwity depozytowe, 

4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach 

kredytowych, 



5) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa 

emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

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

oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat 

Subfunduszu, na zasadach określonych w ust. 3a.”; 

3) w art. 288 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu: 

„3a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować 

instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 6), wyłącznie 

w związku z prowadzonymi postępowaniami o charakterze restrukturyzacyjnym, 

dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe lub prawa majątkowe 

stanowią lub stanowiły Aktywa Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących 

się w upadłości).”. 

 

  

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego pozostają bez zmian. 

Zmiany w statucie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w terminie 3 

miesięcy od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmiany wskazanej w pkt 1), która 

wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia. 

 

 


