OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 29 KWIETNIA 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., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20 lutego 2013
r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r. oraz w dniu 29 kwietnia 2013 r.
Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2013 r.”;

2)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 107.1. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„107.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji
charakteryzujących specyfikę Subfunduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje Aktywa
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Subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku
pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy
1. Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są akcje.
2. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego. w którym środki pieniężne
Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 216 ust. 2 pkt 1)
Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż
60%.
3. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może
inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 216 ust. 2
Statutu., w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku
Pieniężnego.”;

3)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) pkt 107.2. otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„107.2. Zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu
1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim
w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub emitowane przez emitentów z siedzibą
w Turcji. Subfundusz jest funduszem regionalnym, jego Aktywa skoncentrowane są
na określonym obszarze geograficznym. Udział akcji notowanych na giełdzie w
Stambule lub emitentów z Turcji w Aktywach Subfunduszu oraz kwitów depozytowych
wystawionych w związku z takimi akcjami nie będzie niższy niż 60% Aktywów
Subfunduszu.
2. Podstawowym kryterium doboru lokat jest dążenie do osiągnięcia celu
inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z
Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.
3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede
wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku
papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie
rynkowych

i

technologicznych

przewag

firm

oraz

jakości

zarządzania

przedsiębiorstwem.
4. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach
bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe
papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez emitentów o
minimalnym ryzyku niewypłacalności.”;
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4)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) art. 217 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. 216 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. 216 ust. 2
Statutu.”;

5)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) w art. 218 ustępy 1 – 6
otrzymują numerację odpowiednio od 2 – 7 oraz dodaje się nowy ust. 1 w
następującym brzmieniu:
„1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim
w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub emitowane przez emitentów z siedzibą
w Turcji. Subfundusz jest funduszem regionalnym, jego Aktywa skoncentrowane są
na określonym obszarze geograficznym. Udział akcji notowanych na giełdzie w
Stambule lub emitentów z Turcji w Aktywach Subfunduszu oraz kwitów depozytowych
wystawionych w związku z takimi akcjami nie będzie niższy niż 60% Aktywów
Subfunduszu.”;

6)

W Rozdziale VII (Załączniki) w pkt 2 (Statut Funduszu) art. 218 ust. 7 pkt 1
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 3 w odniesieniu do
funduszy i instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym,”.

Pozostałe

postanowienia

Prospektu

informacyjnego

UniFundusze

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

-3-

Funduszu

