
 

 - 1 - 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 31 LIPCA 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., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 29 kwietnia 

2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r., w dniu 11 lipca 2013 r, w 

dniu 15 lipca 2013 roku, oraz w dniu 31 lipca 2013 roku. 

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 31 lipca 

2013 r.”; 

2) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 6.4 ppkt 2 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem ppkt 3, 

wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje 

wyłącznie: 

1) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub 

rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do 

Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego,  

2) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub 

rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do 

pełnomocnika Uczestnika, upoważnionego przez Uczestnika do złożenia 

danego zlecenia odkupienia, 

3) niezwłocznie poprzez pozostawienie środków pieniężnych do dyspozycji 

Uczestnika Funduszu w jednostce Dystrybutora, który przyjął żądanie 
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odkupienia, o ile jednostka Dystrybutora wskazana w zleceniu odkupienia 

wypłaca środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa,  

4) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub 

rachunek pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do innej 

osoby wskazanej przez Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - pod warunkiem 

przekazania danych beneficjenta przelewu w zakresie umożliwiającym 

wypełnienie przez Fundusz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 

listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu oraz pod warunkiem zawarcia z Towarzystwem Umowy o 

korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego. 

 

3) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 9.1 ppkt 3 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„3. Okres zawieszenia zbywania jednostek Uczestnictwa nie wlicza się do okresu o 

których mowa w art. 17 ust 4 Statutu.” 

 

4) W Rozdziale III (Dane Funduszu) pkt 9.2 ppkt 4 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„4.Okres zawieszenia odkupywania jednostek Uczestnictwa nie wlicza się do okresu 

o których mowa w art. 17 ust 5 Statutu.” 

 

5) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w następującym 

brzmieniu: 

„14a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, 

oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie 

przekroczenia tej wartości. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej 

wartości zagrożonej. 

2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej wynosi 14,14% wartości aktywów 

netto na dzień wyceny. 

Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika 

dźwigni finansowej jest równe 1%.” 

 

6) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w następującym 

brzmieniu: 

„25a.  Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, 

składzie portfela referencyjnego oraz prawdopodobieństwie przekroczenia tej wartości. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę względnej 

wartości zagrożonej. 



 

 - 3 - 

2. Stosując metodę względnej wartości zagrożonej przyjęto następujący skład portfela 

referencyjnego: 

10% indeks FTSEMIB, 10% indeks WIG20,10% indeks SPX, 10% indeks 

SX5E, 10% indeks NKY, 10% -indeks SPGSCI, 20% indeks VIX, 20% V2X.” 

 

7) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w następującym 

brzmieniu: 

„31a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, 

oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie 

przekroczenia tej wartości. 

1. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej 

wartości zagrożonej. 

2. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej wynosi 14,14% wartości aktywów 

netto na dzień wyceny. 

Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika 

dźwigni finansowej jest równe 1%.”; 

 

8) W Rozdziale III (Dane Funduszu) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w następującym 

brzmieniu: 

31a. Informacja o stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu, 

oczekiwanej wartości wskaźnika dźwigni finansowej oraz prawdopodobieństwie 

przekroczenia tej wartości. 

3. Subfundusz, jako metodę pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę absolutnej 

wartości zagrożonej. 

4. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej wynosi 14,14% wartości aktywów 

netto na dzień wyceny. 

Towarzystwo przyjmuje, iż prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika 

dźwigni finansowej jest równe 1%.” 

 

 

9) Zaktualizowano Statut Funduszu, będący załącznikiem do Prospektu, o zmiany, 

które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 31 lipca 2013 r. 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
 

 

 


