
 
STATUT 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 

Część I. Fundusz 
Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
Art. 1. Fundusz 
1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie „Funduszem”.   
2. Fundusz może używać nazwy skróconej UniFundusze SFIO.   
3. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „Ustawą”.  
4. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.   
 
Art. 2. Siedziba i adres Funduszu 
Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Union Investment Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.   
 
Art. 3. Przedmiot działalności Funduszu 
1. Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze 

publicznego proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w określone w Ustawie i Statucie 
papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe.   

2. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz, ze szczególnym uwzględnieniem interesu 
Uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w Ustawie.
   

 
Art. 4. Subfundusze.  
1. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:   

1) UniEURIBOR,   
2) (skreślono) 
3) UniGotówkowy1, 
4) UniGotówkowy2, 
5) SGB Gotówkowy, 
6) UniGotówkowy4, 
7) UniWIBID Plus, 
8) UniObligacje Aktywny.  

2. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.  
3.  Subfundusze prowadzą różną politykę inwestycyjną.   
4. (skreślono)  
4a. Subfundusz UniWIBID Plus powstał z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego w Subfundusz Funduszu.  
5.  Kolejne Subfundusze mogą być tworzone na zasadach określonych w Art. 37 Statutu.  
 
Art. 5. Definicje i skróty 
Użyte w niniejszym Statucie określenia mają następujące znaczenie:   
1) Agent Transferowy – podmiot, który w imieniu Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników a także 

Subrejestry oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu lub Towarzystwa,   
2) Aktywa Funduszu – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, 

środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw,   
3) Aktywa Subfunduszu – mienie każdego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat 

Uczestników do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu 
oraz pożytki z tych praw; Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu,   

4) Aktywny Rynek – rynek spełniający łącznie następujące kryteria:   
– instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,   
– zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,   
– ceny są podawane do publicznej wiadomości,   

4a) Całkowita ekspozycja- obliczana, uznanymi metodami, wyrażona w walucie, w której wyceniane 
są aktywa funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania funduszu powstałego na skutek 
zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych 
w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.  



 
5) Depozytariusz – Deutsche Bank /Polska/ Spółka Akcyjna prowadzący rejestr Aktywów Funduszu, 

  
6) Dystrybutor – inny niż Towarzystwo podmiot, mający prawo do prowadzenia działalności 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, uprawniony na podstawie 
umowy z Funduszem lub Towarzystwem do występowania i składania oświadczeń w imieniu 
Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa,   

7) Dzień Wyceny – dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów 
Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszy 
oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego Subfunduszu. Dniem 
tym jest każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,
  

8) Efektywna stopa procentowa – stopa, przy zastosowaniu, której następuje zdyskontowanie do 
bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych 
przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w 
przypadku składników o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego terminu oszacowania przez 
rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub 
zobowiązania w danym okresie,  

9) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   
9a) Instrumenty Finansowe- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
10) Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których 
cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych 
lub od zmiany wysokości stóp procentowych,   

11) Instrumenty Rynku Pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe 
inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:  
a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od 

dnia ich nabycia lub  
b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub  
c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada 

ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b    
- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 
ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 
wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 
instrumentu rynku pieniężnego;  

12) Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka – prawo Uczestnika do udziału w Aktywach Netto danego 
Subfunduszu,  

13) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego, 
13a) Krótka Sprzedaż – technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w 

wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, 
Instrumentów Pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od 
momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia 
transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie 
sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów 
zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do 
momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw,   

14) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, NWP – Instrumenty Pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami,   

15) Reinwestycja – zwolnione z opłaty manipulacyjnej, jednokrotne nabycie Jednostek Uczestnictwa 
do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku odkupienia od niego 
całości lub części Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia zażądania odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło 
więcej niż 60 dni. Zwolnienie od opłaty manipulacyjnej związane z dokonaniem reinwestycji w 
ramach Funduszu, przysługuje Uczestnikowi jeden raz w roku kalendarzowym.  



16) Rejestr Uczestników – elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników; w ramach 
Rejestru Uczestników, Fundusz wydziela Subrejestry Uczestników dla każdego Subfunduszu, 
  

17) Statut – Statut UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,   
18) Subfundusz – nie posiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, 

charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną,   
19) Subrejestr – elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika w danym 

Subfunduszu,  
20) Tabele Opłat – ustalane przez Fundusz zestawienie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej 

dla poszczególnych Subfunduszy udostępniane u Dystrybutorów i w siedzibie Funduszu osobie 
przystępującej do Subfunduszu oraz Uczestnikowi przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek 
Uczestnictwa, 

20a) Towarowe Instrumenty Pochodne - prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub 
pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i 
limitów wielkości produkcji, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,   

20b) Trwały nośnik informacji- rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający 
przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich 
sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę 
lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie jakiej zostały sporządzone lub 
przekazane. 

21) Towarzystwo – Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,   
22) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, na rzecz której w Subrejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich 
ułamkowe części. W przypadku subfunduszu Funduszu, stosującego zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, osoba fizyczna może być jego 
uczestnikiem w przypadku, gdy dokona jednorazowej wpłaty do tego Subfunduszu w wysokości nie 
mniejszej niż 40.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanych 
przez Narodowy Bank Polski,   

23) Wartość Aktywów Netto Funduszu – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania 
Funduszu,  

24) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o 
zobowiązania Funduszu związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część 
zobowiązań Funduszu dotyczących całego Funduszu,   

25) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto 
danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa 
danego Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników, 

26) WIBID – (Warsaw Interbank Bid Rate) roczna stopa procentowa jaką banki płacą za środki 
przyjęte w depozyt od innych banków.   

 
Rozdział II. Towarzystwo.  
 
Art. 6. Organ Funduszu i sposób jego reprezentacji. Odpowiedzialność Towarzystwa 
1. Organem Funduszu jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, 

z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11.   
2. Towarzystwo zarządza Funduszem i jako jego organ reprezentuje go w stosunkach z osobami 

trzecimi.  
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu 

Towarzystwa łącznie lub członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem.   
4. Towarzystwo działa w interesie Uczestników.   
5. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego 
reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest 
okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.   

6. Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 5 Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.   



 
Rozdział III. Depozytariusz. Prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu.  
 
Art. 7. Depozytariusz 
1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu i Subrejestry Aktywów wszystkich 

Subfunduszy na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Deutsche Bank 
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26.   

2. Umowa o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu określa szczegółowe obowiązki 
Depozytariusza oraz sposób ich wykonywania. Umowa nie może ograniczyć obowiązków 
Depozytariusza określonych w Ustawie.   

3. Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu, niezależnie od Towarzystwa.   
 
Rozdział IV. Wpłaty do Funduszu oraz Subfunduszy.  
 
Art. 8. Wpłaty do Funduszu.  
1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat, w wysokości nie niższej równowartość w 

euro 4.000.000 PLN - ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia przyjmowania zapisów.  

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa 
zbywane przez Subfundusz UniEURIBOR. Do utworzenia Subfunduszu UniEURIBOR niezbędne 
jest zabranie wpłat w wysokości nie niższej niż określona w ust. 1.   

3. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa UniEURIBOR są wszystkie 
osoby, o których mowa w Art. 11 Statutu, w tym Towarzystwo.   

4. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie i zakończy się w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 (nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu 
doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu), a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 
nie później niż po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.   

5. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa UniEURIBOR oraz 
miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie 
internetowej www.union-investment.pl. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym 
zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości określonej w ust. 
1.    

6. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu winna złożyć wypełniony w dwóch 
egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa.   

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki 
Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów.   

8. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.   
9. Wpłaty do UniEURIBOR są dokonywane na wydzielony rachunek Towarzystwa prowadzony przez 

Depozytariusza.   
10. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa 

UniEURIBOR, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa 
następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za 
dokonaną przez wpłacającego wpłatę do UniEURIBOR, powiększoną o wartość odsetek 
naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek 
do dnia przydziału.   

11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniEURIBOR objętego zapisem wynosi 1000 EUR. 
  

12. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 10, Towarzystwo składa wniosek o 
wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.   

13. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:  
1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku gdy:    
 a.  nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;   
 b. został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na 

Jednostki Uczestnictwa,   
2) nie zebraniem przez Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu, 

wpłat w wysokości określonej w ust. 1, koniecznej do utworzenia Funduszu.   
14. W przypadku nie przydzielenia Jednostek Uczestnictwa z powodu nieważności zapisu na Jednostki 

Uczestnictwa, o której mowa w ust. 13 pkt 1, Towarzystwo zwraca wpłaty w terminie 14 dni 
roboczych od dnia stwierdzenia nieważności zapisu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia przyjmowania zapisów.  



15. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:   
1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych 

stało się prawomocne lub    
2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, 

lub  
3) upływu terminu na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa, jeżeli w tym terminie nie 

zostały dokonane wpłaty do Funduszu w minimalnej wysokości określonej w ust. 1;   
4) upływu terminu na złożenie wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy 

inwestycyjnychzwraca wpłaty, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi 
przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek, o którym mowa w ust. 9, do dnia 
wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1 – 4, oraz pobrane opłaty manipulacyjne. 

16. O niedojściu do skutku utworzenia Funduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia w 
sposób określony w ust. 5.  

  
Art. 9. (skreślono) 
 
  
Art. 9a. Utworzenie Subfunduszy UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, SGB Gotówkowy, 

UniGotówkowy4 i UniObligacje Aktywny 
1. Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, może utworzyć Subfundusze, o nazwach 

UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, SGB Gotówkowy, UniGotówkowy4, UniObligacje Aktywny. 
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, do utworzenia każdego z Subfunduszy, o których mowa w 

ust.1 konieczne jest zebranie wpłat do tego Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100.000 
złotych. Do utworzenia Subfunduszu SGB Gotówkowy konieczne jest zebranie wpłat do tego 
Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 4.000.000 złotych.  

3. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszami, 
o których mowa w ust. 1, są wszystkie osoby, o których mowa w Art. 11, w tym Towarzystwo.  

4.  Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszami, o których mowa w 
ust. 1, nastąpi w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, a zakończenie 
przyjmowania zapisów nastąpi po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.  

5. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz miejscach 
przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej 
www.union-investment.pl. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu 
przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości określonej w ust. 2.   

6.  Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa związane z Subfunduszami, o których mowa w 
ust. 1, powinna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki 
Uczestnictwa.     

7.  Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki 
Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów. 

8.  Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.  
9.  Wpłaty do Subfunduszy, o których mowa w ust. 1, są dokonywane na wydzielone rachunki 

bankowe tych Subfunduszy prowadzone przez Depozytariusza.  
10. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa związane 

z Subfunduszami, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. 
Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek 
Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do danego Subfunduszu, 
powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na 
prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.      

11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy UniGotówkowy1, UniGotówkowy2, SGB Gotówkowy, 
UniGotówkowy4 objętych zapisem wynosi 1000 złotych. Cena Jednostki Uczestnictwa 
Subfunduszu UniObligacje Aktywny objętych zapisem wynosi 100 złotych. 

12. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszami, o których mowa w ust. 1, 
może być spowodowane:  

1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa, w przypadku gdy:  
a. nie została dokonania wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;  
b. został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonująca wpłaty na Jednostki 

Uczestnictwa,  
2)  nie zebraniem przez dany Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu, 

wpłat w wysokości określonej w ust. 2.     

http://www.union-investment.pl/


13. W przypadkach określonych w ust. 12, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat wraz z 
wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia 
wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek 
wymienionych w ust. 12, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.       

14. O niedojściu do skutku utworzenia danego Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze 
ogłoszenia, w sposób określony w ust. 5. 

 
 
Rozdział V. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszy.  
 
Art. 10. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszy 
Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy określone zostały w 

Części II Statutu.  
 
Rozdział VI. Uczestnicy.  
 
Art. 11. Uczestnicy  
Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne. W przypadku 
subfunduszu Funduszu, stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego, osoba fizyczna może być jego uczestnikiem w przypadku, gdy dokona 
jednorazowej wpłaty do tego Subfunduszu w wysokości nie mniejszej niż 40.000 EUR, ustalonej przy 
zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.  
 
Art. 12. Osoby fizyczne 
Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być 

wykonywane:   
1) w wypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście,   
2) w wypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wyłącznie za 

zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie 
przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego, 
  

3) w wypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych – wyłącznie przez jej 
przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie 
przekraczającym te czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego. 
  

 
Art. 13. Pełnomocnicy 
1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być 

dokonywane przez pełnomocników.   
2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub 

osoba prawna.   
3. Uczestnik może posiadać nie więcej niż 4 pełnomocników w odniesieniu do czynności 

dokonywanych w związku z jednym Subfunduszem.   
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem, że 

nie dotyczy to sytuacji, w której Jednostki Uczestnictwa wchodzą w skład portfela zarządzanego 
przez podmiot uprawniony do zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 
liczba maklerskich instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi.   

 
Art. 14. Pełnomocnictwo 
1. Pełnomocnictwo może być udzielane oraz odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika 

Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub 
poświadczone przez podmiot upoważniony przez Fundusz wskazany w prospekcie informacyjnym.  

2. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą 
otrzymania przez Agenta Transferowego odpowiedniej dyspozycji, nie później niż w terminie 7 dni 
kalendarzowych od złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Funduszu lub u Dystrybutora, chyba że 
opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.   



3. Udzielenie pełnomocnictwa do działania na wspólnym Subrejestrze małżeńskim może być 
dokonane wyłącznie przez zgodne i jednoczesne oświadczenie małżonków. Do odwołania 
pełnomocnictwa dochodzi przez oświadczenie przynajmniej jednego z małżonków.   

4. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winno być 
poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną, zagraniczną placówkę 
banku polskiego lub podmiot umocowany do tego przez Fundusz. Pełnomocnictwo udzielone w 
języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.   

5. Pełnomocnictwo może mieć formę pełnomocnictwa ogólnego – upoważniającego do wszelkich 
czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w takim samym zakresie jak mocodawca, 
rodzajowego, jak również pełnomocnictwa szczególnego, w ramach których pełnomocnik ma 
prawo do dokonywania wyłącznie tych czynności, które są określone w treści pełnomocnictwa. 
  

6. Jeżeli w treści pełnomocnictwa nie został wskazany Subrejestr, którego pełnomocnictwo dotyczy, 
uznaje się, że pełnomocnictwo dotyczy pierwszego Subrejestru otwartego dla Uczestnika w 
Subfunduszu, z wyjątkiem Subrejestru otwartego w ramach Specjalistycznego Planu 
Inwestycyjnego. 

7. Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w Funduszu lub u Dystrybutora dokumentów 
pełnomocnictwa.   

 
Art. 15. Rejestr Uczestników  
1. Agent Transferowy na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników, który stanowi rejestr, o 

którym mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy. W ramach Rejestru Uczestników Funduszu Fundusz 
wydziela Subrejestry dla każdego Uczestnika Funduszu w każdym Subfunduszu.   

2. Fundusz zbywając osobie dokonującej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa po raz pierwszy 
przynajmniej część Jednostki, otwiera tej osobie Subrejestr i nadaje jej numer identyfikacyjny w 
Rejestrze Uczestników.   

3. Uczestnik zachowuje numer identyfikacyjny w Rejestrze Uczestników również po odkupieniu od 
niego wszystkich Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień zdań następnych. W 
przypadku odkupienia od Uczestnika wszystkich Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, 
Fundusz po 90 dniach od dnia odkupienia zamyka Subrejestr, chyba że Uczestnik zażąda 
wcześniejszego zamknięcia Subrejestru. Zamknięcie Subrejestru ma ten skutek, że w przypadku 
nabywania przez tego samego Uczestnika Funduszu Jednostek Uczestnictwa związanych z tym 
samym Subfunduszem, Fundusz otwiera nowy Subrejestr z nowym numerem identyfikacyjnym.  

4. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Subrejestr w Subfunduszu.   
5. Subrejestr zawiera w szczególności:   

1) oznaczenie Subfunduszu,   
2) dane identyfikujące Uczestnika,   
3) liczbę Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika,   
4) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostki Uczestnictwa,   
5) datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za 

odkupione Jednostki,  
6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika,   
7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na rzecz Uczestnika.   

6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie informować Fundusz o zmianie danych identyfikujących 
Uczestnika (w tym o zmianie adresu Uczestnika) i o danych identyfikujących pełnomocnika 
Uczestnika (w tym o zmianie adresu Pełnomocnika), na formularzach udostępnianych przez 
Fundusz. Fundusz ani Towarzystwo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zaniechania 
wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

 
Rozdział VII. Jednostki Uczestnictwa. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz 
związane z tym opłaty.  
 
Art. 16. Jednostka Uczestnictwa 
1. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika, określone w Ustawie i Statucie. 

  
2. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.   
3. Jednostka Uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz innego podmiotu niż 

Fundusz.   
4. Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.   
5. Jednostka Uczestnictwa nie podlega oprocentowaniu.   



6. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu 
zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie zgłoszone 
w postępowaniu egzekucyjnym.   

7. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa każdego 
Subfunduszu na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek 
Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa 
co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału poprzez jednokrotne ogłoszenie w sieci Internet 
na stronie www.union-investment.pl.   

8. W razie śmierci Uczestnika, Fundusz jest obowiązany na żądanie:   
1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków 

związanych z pogrzebem Uczestnika – odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w 
Subrejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze 
zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego 
odkupienia;   

2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi – odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika 
zapisane w Subrejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed 
śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, oraz nie przekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w 
Subrejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.   

9. Postanowienie ust. 8 nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych we wspólnym Subrejestrze 
małżeńskim.   

10. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wykupione przez Fundusz, odpowiednio do 
wartości, o których mowa w ust. 8, nie wchodzą do spadku po Uczestniku.   

 
Art. 17. Zbywanie, odkupywanie, konwersja i zamiana Jednostek Uczestnictwa 
1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa, dokonuje ich odkupienia, zamiany oraz konwersji na 

żądanie Uczestnika na zasadach określonych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu. 
  

2. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio, za pośrednictwem Towarzystwa lub 
upoważnionych Dystrybutorów. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy bez 
ograniczeń. 

3. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.   
4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do 

Subrejestru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie: 
  
1) 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków – w 

przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień 
dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,   

2) 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek 
Funduszu prowadzony na rzecz danego Subfunduszu przez Depozytariusza – w przypadku 
dokonywania wpłaty bezpośredniej; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się 
dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Funduszu, 

– chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 
  

5. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego 
wpisu do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z 
tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia 
do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, 
chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 
  

5a. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem ust 5b, 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 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. 

5b. Wypłata w walucie EUR jest dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika lub 
przedstawiciela ustawowego Uczestnika lub pełnomocnika Uczestnika, upoważnionego przez 
Uczestnika do złożenia danego zlecenia odkupienia. 

 
 
6. W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty 
uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez 
Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez 
Towarzystwo, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie 
jednostek uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) następuje w tym samym Dniu Wyceny. W 
przypadku utworzenia w Funduszu subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne 
określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, konwersja na jednostki uczestnictwa innego 
funduszu (subfunduszu) stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego nie 
jest możliwa, w związku z czym powyższe zasady nie mają zastosowania. Konwersja nie jest 
możliwa również pomiędzy Subfunduszami, w których Jednostki Uczestnictwa są zbywane i 
odkupywane za inna walutę.  

7. W ramach zamiany pomiędzy subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, 
żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za 
całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu, 
przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek 
uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. W przypadku utworzenia 
w Funduszu subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego, zamiana na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu stosującego 
zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego nie jest możliwa, w związku z czym 
powyższe zasady nie mają zastosowania – zarówno w zakresie możliwości nabycia jak i 
odkupienia w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa w takim subfunduszu. Zamiana nie jest 
możliwa również pomiędzy Subfunduszami, w których Jednostki Uczestnictwa są zbywane i 
odkupywane za inna walutę.  

7a Nie jest możliwa: 
1) konwersja: 

a) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu SGB Gotówkowy na jednostki uczestnictwa 
innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu 
wydzielonego w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez 
Towarzystwo, 

b) jednostek uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez 
Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach takiego funduszu 
inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SGB Gotówkowy; 

2) zamiana:  
a) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu SGB Gotówkowy na Jednostki Uczestnictwa 

innego Subfunduszu, 
b) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu innego niż Subfundusz SGB Gotówkowy na 

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SGB Gotówkowy. 
8. W odniesieniu do Subfunduszu UniEURIBOR oraz UniWIBID Plus, Uczestnik Funduszu, w formie 

pisemnej informacji złożonej bezpośrednio Towarzystwu lub za pośrednictwem Dystrybutora, 



winien poinformować Fundusz o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
danego Subfunduszu na:   
1) trzy dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma 

obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 5% i mniej 
niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień 
przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,   

2) siedem dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma 
obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 10% i mniej 
niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień 
przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,   

3) dwadzieścia jeden dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie 
odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co 
najmniej 20% i mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny 
poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia 
odkupienia,  

4) trzydzieści dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia 
ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 50% 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania 
Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia. 

8a. W odniesieniu do pozostałych Subfunduszy zasady informowania Funduszu o zamiarze złożenia 
zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa określone są w prospekcie informacyjnym 
Funduszu..  

9. Fundusz, w którego imieniu działa Towarzystwo albo odpowiednio Dystrybutor, w dniu, w którym 
otrzymał od Uczestnika Funduszu informację, o której mowa w ust. 8, potwierdza, w formie 
pisemnej, otrzymanie od Uczestnika Funduszu informacji, o której mowa w ust. 8.  

10. W przypadku braku powiadomienia Funduszu przez Uczestnika Funduszu o zamiarze złożenia 
zlecenia odkupienia w trybie określonym w ust. 8, Fundusz może odmówić realizacji zlecenia 
odkupienia. Fundusz informuje Uczestnika Funduszu o odmowie realizacji zlecenia odkupienia w 
formie pisemnej.   

11. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa dotyczących Subfunduszu UniEURIBOR, o 
którym mowa w ust. 8, zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny przed 
godziną 12:00, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 
według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa 
w tym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem ust. 12. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu 
poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny przed godziną 12:00, obowiązuje cena 
odkupienia z następnego Dnia Wyceny. 

11a.W odniesieniu do pozostałych Subfunduszy terminy i zasady realizacji zlecenia odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa określone są w prospekcie informacyjnym Funduszu. 

12. Jeżeli będzie to leżeć w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu oraz istnieć będzie 
ryzyko braku możliwości korzystnego zbycia aktywów celem realizacji zobowiązań wobec 
Uczestników w związku ze złożonymi zleceniami odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o których 
mowa w ust. 8, Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa od tych Uczestników 
następnego Dnia Wyceny. W przypadku Subfunduszu UniWIBID Plus uprawnienie, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym przysługuje Funduszowi w przypadku złożenia zleceń odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa o wartości wyższej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 
UniWIBID Plus z poprzedniego Dnia Wyceny.  

13. Postanowienia ust. 8 – 12 mają zastosowanie także do odkupień dokonywanych w ramach 
konwersji. 

14. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem umowę, na podstawie której Uczestnik składający 
zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu UniWIBID Plus, może 
złożyć żądanie wypłaty zaliczkowej, na zasadach określonych poniżej. 

15. Fundusz, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 14, wypłaca Uczestnikowi środki pieniężne 
w związku z realizacją zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu UniWIBID 
Plus, w formie zaliczki, zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego, w przypadku 
spełnienia łącznie następujących warunków: 

a) zlecenie odkupienia wskazuje kwotowo wartość wypłaty zaliczkowej; 
b) zlecenie odkupienia dotyczy kwoty nie przekraczającej 98% wartości Jednostek 

Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu UniWIBID Plus, 
zapisanych na Subrejestrze Uczestnika według stanu z poprzedniego Dnia Wyceny; 

c) łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu Jednostek 
Uczestnictwa w Subfunduszu UniWIBID Plus, na podstawie zleceń odkupienia z 



żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny nie jest wyższa niż 10% 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu UniWIBID Plus ustalonej w poprzednim Dniu 
Wyceny. 

16. W przypadku, w którym łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu 
Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu UniWIBID Plus, na podstawie zleceń odkupienia z 
żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów 
Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny, Fundusz realizuje wypłaty zaliczkowe w odniesieniu 
do zleceń złożonych najwcześniej, nie uwzględniając zleceń, w odniesieniu do których wypłata 
zaliczkowa spowodowałaby przekroczenie przez wypłaty zaliczkowe. 

17. Fundusz, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 12 może odmówić realizacji wypłaty 
zaliczkowej albo podwyższyć w danym Dniu Wyceny próg procentowy, o którym mowa w ust. 15 
lit. c) i ust. 16. 

  
Art. 17a. Zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 
1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli nie można 

dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od 
Funduszu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, za zgodą i na warunkach 
określonych przez Komisję, zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres 
dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.  

2. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem 
oddzielnie od pozostałych Subfunduszy.  

3. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli:  
1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek 

Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem oraz Jednostek Uczestnictwa związanych z 
danym Subfunduszem, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% 
Wartości Aktywów Subfunduszu albo  

2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn 
niezależnych od Funduszu.  

4. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję: 
1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 

tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy,  
2) Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 

miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

5. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym 
Subfunduszem oddzielnie od pozostałych Subfunduszy.  

6. Okresy zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek Uczestnictwa nie wliczają się do okresów o których 
mowa w art. 17 ust. 4 i 5. 

 
Art. 18. Forma i wysokość wpłat 
1. Minimalne wysokości wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa związanych z poszczególnymi 

Subfunduszami określa Część II Statutu.   
2. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa mogą być dokonywane w walucie wskazanej dla każdego Subfunduszu w Części II 
Statutu.  

 
Art. 19. Potwierdzenia 
1. Fundusz niezwłocznie wysyła Uczestnikowi potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa, które jest sporządzane przez Agenta Transferowego po zbyciu lub odkupieniu 
Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych 
potwierdzeń w innych terminach, o których mowa w ust. 4 lub na ich osobisty odbiór. Potwierdzenie 
może mieć formę wydruku komputerowego, a także za zgodą Uczestnika może być przesyłane za 
pomocą elektronicznych nośników informacji.   

2. Po otrzymaniu potwierdzenia, w interesie Uczestnika leży sprawdzenie prawidłowości danych 
zawartych w potwierdzeniu oraz niezwłoczne poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Agenta 
Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.   

3. Potwierdzenie stwierdza dane dokumentujące udział Uczestnika w Funduszu, a w szczególności: 
  
1) datę wydania potwierdzenia,   
2) nazwę Funduszu i Subfunduszu,   
3) dane identyfikujące Uczestnika,   



4) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,   
5) liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość,   
6) liczbę Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub 

odkupieniu Jednostek Uczestnictwa.   
4. Uczestnik może w pisemnym oświadczeniu wyrazić zgodę na doręczanie mu potwierdzeń zbycia 

lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w innym terminie niż określony w ust. 1 lub w formie 
zbiorczego potwierdzenia. Zbiorcze potwierdzenie doręcza się Uczestnikowi w terminach 
wskazanych przez niego w pisemnym oświadczeniu.   

 
Art. 20. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa 
1. Cena nabycia Jednostki Uczestnictwa określana jest w Dniu Wyceny.   
2. Cenę nabycia oblicza się według poniższego wzoru:   
               WAN/J 

P= ------------------- 
          1 – x 

gdzie:   
P – oznacza cenę nabycia,   
WAN/J – oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu,   
x – oznacza mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej, o której mowa w Art. 21 

Statutu.  
 
Art. 21. Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 
1. Z zastrzeżeniem art. 94 Statutu, Towarzystwo, przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, może 

pobierać opłaty za ich zbywanie – opłatę manipulacyjną oraz opłatę za otwarcie Subrejestru. 
  

2. Skala i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej ustalana jest przez Towarzystwo w Tabelach Opłat. 
  

3. Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę 
Jednostek Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z obowiązku jej 
ponoszenia w sytuacjach określonych w ust. 4.   

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 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,  

4) dokonywania przez Uczestnika Reinwestycji,  
5) w ramach uczestnictwa w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych, 
6) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa. 

5. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić, na zasadach 
określonych w ust. 4, przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach zamiany, a 
także w ramach dokonywania konwersji.   

6. Opłata za otwarcie Subrejestru będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za 
otwarcie Subrejestru, która może być pobierana przez Towarzystwo tylko przy nabyciu Jednostek 
Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestru, określona jest w Tabelach Opłat. 
Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86 
ust. 2 Ustawy. Do opłaty za otwarcie Subrejestru zastosowanie mają postanowienia ust. 2, 3, 4 i 7 
niniejszego artykułu.   

7. Nabywca, któremu Towarzystwo obniżyło wysokość stawki opłaty manipulacyjnej lub zwolniło z 
obowiązku jej ponoszenia, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w ust. 4 pkt 1) i 3), ma 
obowiązek przy nabyciu lub konwersji Jednostek Uczestnictwa podać tytuł obniżenia lub 
zwolnienia.   

8. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz opłaty za 
otwarcie Subrejestru dla każdego z Subfunduszy określa Część II Statutu.   



 
Art. 22. Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 
1. Z zastrzeżeniem art. 94 Statutu, Towarzystwo przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa może 

pobierać opłatę manipulacyjną.   
2. W przypadku pobrania opłaty manipulacyjnej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa wartość 

środków z tytułu odkupienia ulega pomniejszeniu o wartość opłaty manipulacyjnej.   
3. Stawka i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej ustalana jest przez Towarzystwo w Tabelach 

Opłat.  
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) 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,  

3) w ramach uczestnictwa w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. 
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Uczestnik, który uzyskał zwolnienie z opłaty 

manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki ma obowiązek przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa 
podać tytuł obniżenia lub zwolnienia.  

6. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 
dla każdego z Subfunduszy określa Część II Statutu.   

 
Art. 23. Opłata przy konwersji Jednostek Uczestnictwa 
Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i 
opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:   
1) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 

konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty 
ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie 
jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są 
jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek 
Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (Subfundusz 
źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez 
Towarzystwo w funduszu docelowym, w którym nabywane są jednostki, od kwoty konwertowanych 
środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest 
wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu 
Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór 
opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;   

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 1 % wartości konwertowanych środków, pomniejszonych 
o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję 
podawana jest w Tabelach Opłat.   

 
Art. 24. Opłata za zamianę Jednostek Uczestnictwa 
1. Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki 

Uczestnictwa innego Subfunduszu obciążana jest Opłatą za zamianę Jednostek Uczestnictwa. 
  

2. Opłata za zamianę Jednostek Uczestnictwa jest ustalana i pobierana zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 23 Statutu.   

 
Rozdział VIII. Szczególne zasady dotyczące nabywania i żądania odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa.  
 
Art. 25. Wspólny Subrejestr małżeński 
1. Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na swój 

wspólny Subrejestr małżeński zgodnie z zasadami określonymi w ustępach poniższych, z 
zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Małżonkowie działający łącznie, nabywający Jednostki Uczestnictwa na swój wspólny Subrejestr, 
składają oświadczenia o:   
1) pozostawaniu we wspólności majątkowej, umożliwiającej nabywanie i żądanie odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa,   



2) wyrażeniu zgody na wykonywanie przez każdego z małżonków, na ich wspólny Subrejestr, 
wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, 
żądanie ustanowienia blokady Subrejestru i jego zamknięcia, oraz zlecenia konwersji, zamiany i 
transferu Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom 
środków pieniężnych,   

3) wyrażeniu zgody na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z 
małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez 
pierwszego z małżonków; w takim wypadku Dystrybutor zastosuje się wyłącznie do zgodnego 
oświadczenia woli małżonków,   

4) wyrażeniu zgody na wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa za skutki złożonych przez 
małżonków i ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych 
decyzji każdego z nich.   

3. Ponadto małżonkowie zobowiązani są do:   
1) wskazania wspólnego adresu małżonków, na który przesyłane będą potwierdzenia zbycia lub 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa,   
2) zawiadomienia – listem poleconym – Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej. 

  
 
Art. 25a Specjalistyczne Plany Inwestycyjne 
1. Fundusz może, w ramach realizacji szczególnego rodzaju potrzeb Uczestników, oferować 

Uczestnikom możliwość udziału w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. O zaproponowaniu 
Uczestnikom możliwości udziału w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz 
poinformuje w drodze ogłoszenia w dzienniku przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu lub w drodze 
ogłoszenia w sieci Internet na stronie www.union-investment.pl lub w siedzibie Towarzystwa lub 
poprzez wyłożenie stosownych informacji u Dystrybutorów.  

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w danym Specjalistycznym Planie Inwestycyjnym uregulowane 
są w umowie zawieranej pomiędzy Funduszem a Uczestnikiem, lub osobą która w wyniku 
przystąpienia do Planu zamierza stać się Uczestnikiem. Umowa ta jest zawierana na piśmie i 
obejmuje w szczególności: przedmiot umowy, dane identyfikacyjne osoby przystępującej do Planu, 
czas jej trwania, terminy i wysokość poszczególnych wpłat do Subfunduszu, zasady odkupywania 
Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu, zasady rozwiązania umowy i informowania o 
zmianach w jej treści oraz może określić zasady wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa, zasady pobierania, a także wysokość opłat manipulacyjnych związanych z 
uczestnictwem w Planie, o których mowa w ust. 4 poniżej. Umowa, o której mowa powyżej, może 
przewidywać obowiązek dodatkowego oznaczania wpłat dokonywanych w związku z 
uczestnictwem w Planie, które będą umożliwiać prawidłową identyfikację wpłaty przez Fundusz.  

3. Uczestnik może zawrzeć umowę jednocześnie z kilkoma funduszami inwestycyjnymi otwartymi 
zarządzanymi przez Towarzystwo. Umowa może przewidywać inwestowanie w Jednostki 
Uczestnictwa więcej niż jednego Subfunduszu.  

4. Towarzystwo może w przypadku Planów pobierać od ich uczestników opłaty za zbywanie i 
odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, a także opłatę wyrównawczą. Opłata wyrównawcza 
pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków wynikających 
z uczestnictwa w Planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za zbywanie Jednostek 
Uczestnictwa udzielonych uczestnikowi Planu w związku z jego uczestnictwem z Planie.  

5. Opłata wyrównawcza, o której mowa w ust. 4 powyżej nie jest pobierana w przypadku, w którym 
uczestnik Planu nie wywiązał się z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Planie w 
przeciągu 30 dni od wejścia w życie zmian, z przyczyn dotyczących Funduszu, takich jak:  
1) zmiany Statutu modyfikujące w istotnym stopniu zasady realizowanej przez Subfundusz polityki 

inwestycyjnej lub zwiększające koszty obciążające Subfundusz,  
2) wprowadzenie w trakcie trwania Planu innych opłat manipulacyjnych obciążających uczestnika 

Planu niż przewidziane w umowie o uczestnictwo w Planie w momencie jej podpisywania,  
3) zmiana czasu trwania Funduszu.  

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 nie może ograniczać praw Uczestnika i nakładać na niego 
obowiązków innych niż określone w Statucie oraz ograniczać odpowiedzialności Funduszu.  

Art. 26. Sprzeczne zlecenia 
1. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń dotyczących tego 

samego Subrejestru, są one realizowane w następujący sposób: blokada Subrejestru i odwołanie 
pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności.   



2. Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, transfer, zamiana, 
konwersja i odkupienie Jednostek Uczestnictwa, przy czym zlecenie odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa z żądaniem zapłaty zaliczkowej realizowane jest przed zleceniem odkupienia 
Jednostek Uczestnictwa bez takiego żądania.  

 
Art. 27. Blokada Subrejestru. Szczególne rodzaje blokady Subrejestru 
1. Fundusz może dokonać na żądanie Uczestnika odwołalnej blokady Subrejestru, polegającej na 

uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących części lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa 
pozostających w Subrejestrze.  

2. Odwołalna blokada Subrejestru powstaje i ustaje z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego 
odpowiedniej dyspozycji lub z upływem terminu określonego przez Uczestnika, co nie wpływa 
jednak na wykonanie żądania odkupienia, zamiany i konwersji Jednostek Uczestnictwa 
otrzymanych przed dniem otrzymania przez Agenta Transferowego oświadczenia o blokadzie 
Subrejestru.   

3. Od dnia złożenia dyspozycji blokady Subrejestru lub zniesienia takiej blokady do dnia ustanowienia 
lub zniesienia blokady nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie 
wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.   

4. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Uczestnika wobec osób trzecich może zostać 
ustanowiony zastaw na Jednostkach Uczestnictwa. W przypadku ustanowienia zastawu na 
Jednostkach Uczestnictwa Fundusz może ustanowić na żądanie Uczestnika blokadę, która może 
być odwołana wyłącznie przez osobę, na której rzecz został ustanowiony zastaw lub za jej pisemną 
zgodą.  

5. Fundusz może dokonać na żądanie Uczestnika będącego uczestnikiem Specjalistycznego Planu 
Inwestycyjnego odwołalnej blokady Subrejestru, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania 
zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach tego Planu, innych niż zlecenia 
wynikające z zawartej umowy dotyczącej uczestnictwa w tym Planie.  

 
Rozdział IX. Wycena Funduszu i Subfunduszy.  
 
Art. 28. Dzień Wyceny. Metody i zasady dokonywania wyceny 
1. Dniem Wyceny jest każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.  
2. Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny Fundusz określa o 

godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami:   
1) wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym,   
2) realizacja zleceń Uczestników następuje w Dniu Wyceny jeżeli zlecenie dotrze do Agenta 

Transferowego przed godziną rozpoczęcia sesji giełdowej w Dniu Wyceny,   
3) postawienie środków do dyspozycji Uczestnika następuje w dniu następnym po Dniu Wyceny 

jeżeli zlecenie dotrze do Agenta Transferowego przed godziną rozpoczęcia sesji giełdowej w 
Dniu Wyceny.  

3. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje 
wyceny Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszy, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu, 
ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz 
Wartości Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa, a także 
ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa.   

4. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu zostały szczegółowo opisane w 
prospekcie informacyjnym Funduszu i są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych.  

5. Częstotliwość i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu są wspólne dla wszystkich 
Subfunduszy.  

6. Fundusz jest denominowany w złotych polskich.  
7. (skreślono)  
8. Subfundusz UniEURIBOR jest denominowany w euro.  
9.  Subfundusz UniGotówkowy1 jest denominowany w złotych polskich. 
10. Subfundusz UniGotówkowy2 jest denominowany w złotych polskich. 
11. Subfundusz SGB Gotówkowy jest denominowany w złotych polskich. 
12. Subfundusz UniGotówkowy4 jest denominowany w złotych polskich. 
13. Subfundusz UniWIBID Plus jest denominowany w złotych polskich.  
14. Subfundusz UniObligacje Aktywny jest denominowany w złotych polskich. 



 
Rozdział X. Dochody i koszty Funduszu oraz Subfunduszy.  
 
Art. 29. Dochody Funduszu i Subfunduszy 
1. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji powiększają wartość Aktywów Funduszu i 

Aktywów Subfunduszu, a tym samym zwiększają odpowiednio Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.   

2. Fundusz ani Subfundusze nie wypłacają dywidend ani innych zysków kapitałowych. Udział 
Uczestników w dochodach, o których mowa w ust. 1 zawiera się w kwocie otrzymanej z tytułu 
odkupienia od nich przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.   

 
Art. 30. Wynagrodzenie Towarzystwa 
Towarzystwo, pobiera za zarządzanie Subfunduszami wynagrodzenie w wysokości określonej w 

Części II Statutu.   
 
Art. 31. Pokrywanie kosztów Funduszu  
Koszty działalności Funduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszy albo ze środków własnych 

Towarzystwa, stosownie do postanowień Części II Statutu.   
 
Art. 32. Świadczenia na rzecz Uczestnika 
1. Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Funduszem zobowiązał się do inwestowania znacznych 

środków w Jednostki Uczestnictwa, Fundusz może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne 
ustalane i wypłacane na zasadach określonych w ustępach poniższych.   

2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1 jest   
1) podpisanie przez Uczestnika umowy z Funduszem,   
2) zawarcie Umowy bezpośrednio z Funduszem oraz - o ile Umowa nie stanowi inaczej - 

dokonywanie przez Uczestnika Funduszu wyłącznie wpłat bezpośrednich na rachunek 
Funduszu, bez pośrednictwa Dystrybutora, 

3) posiadanie przez Uczestnika, który zawarł umowę, określoną w pkt. 1 w danym okresie 
rozrachunkowym takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrach w 
danym Subfunduszu lub we wszystkich Subfunduszach, że średnia Wartość Aktywów Netto 
Subfunduszu lub Subfunduszy przypadających na posiadane przez niego Jednostki 
Uczestnictwa w okresie rozrachunkowym była większa niż 1 000 000 PLN dla Subrejestrów w 
PLN albo 500 000 EUR dla Subrejestrów w EUR. Okresem rozrachunkowym jest okres brany 
pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których posiadanie uprawnia 
Uczestnika do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość okresu 
rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w ust. 1 i może być ustanowiona w 
szczególności jako kwartalny, półroczny, roczny okres rozrachunkowy. Strony umowy, o której 
mowa w ust. 1 mogą ustalić inną długość okresu rozrachunkowego, z zastrzeżeniem, iż dla 
Subfunduszu UniWIBID Plus długość okresu rozliczeniowego może być ustalona jako 
miesięczny, kwartalny, półroczny, bądź roczny okres rozliczeniowy.   

3. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 ustalona zostanie jako część 
wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym Subfunduszem, naliczonego od Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki 
Uczestnictwa tego Subfunduszu.  

4. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, zależeć będzie od średniej 
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez danego Uczestnika 
Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu 
rozrachunkowego. Wysokość tego świadczenia, w zależności od długości okresu 
rozrachunkowego określa taryfa ustalana przez zarząd Towarzystwa.   

5. Świadczenie, na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 spełniane jest ze środków 
przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w którym 
wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzanie tym Subfunduszem.   

6. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz 
Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu za kwotę należnego mu świadczenia, po cenie 
Jednostek Uczestnictwa obowiązującej w dniu realizacji świadczenia, chyba że Uczestnik 
zadecyduje o wypłacie świadczenia w formie pieniężnej powiadamiając o tym Fundusz najpóźniej 
na 7 dni roboczych przed datą spełnienia świadczenia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  



7. W odniesieniu do Uczestników będących uczestnikami Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych 
wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 może zostać przez Fundusz obniżona, maksymalnie o 
99,9 %. 

 
Rozdział XI. Obowiązki informacyjne Funduszu.  
 
Art. 33. Ogłaszanie prospektów informacyjnych. Pismo przeznaczone do ogłoszeń Funduszu 
1. Prospekt informacyjny oraz Kluczowe informacje dla inwestorów i inne ogłoszenia dotyczące 

Funduszu albo Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu są publikowane przez Fundusz 
w sieci Internet na stronie www.union-investment.pl, chyba że Statut wskazuje inne miejsce 
publikacji.   

2. Fundusz przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa bezpłatnie udostępnia Kluczowe informacje dla 
inwestorów.  

3. Na żądanie Uczestnika, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązuje się 
przesłać mu prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, 
na adres korespondencyjny wpisany do Subrejestru.   

3a. Na żądanie Uczestnika zgłoszone pisemnie  na adres Towarzystwa, Towarzystwo udostępnia bezpłatnie, 
szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi, z tytułu 
instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu. 

4. O zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym albo zamiarze połączenia 
subfunduszy Towarzystwo ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim „Gazeta Giełdy Parkiet”, a 
w przypadku zawieszenia wydawania dziennika „Gazeta Giełdy Parkiet”, w dzienniku 
„Rzeczpospolita”.   

 
Art. 34. Sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszy 
1. Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania 

finansowe oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy w sposób o którym mowa w Art. 33 ust. 1.  
2. Na żądanie Uczestnika, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązuje się 

przesłać mu, na adres korespondencyjny wpisany do Subrejestru, sprawozdania finansowe o 
których mowa w ust. 1.   

 
Art. 35. Inne informacje 
1. Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego 

Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa niezwłocznie 
po ich ustaleniu udostępniane będą przez Fundusz w sieci Internet na stronie www.union-
investment.pl.  

2. Fundusz będzie udostępniał, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informacje dotyczące 
Subfunduszy, w tym między innymi informacje dotyczące składu portfela inwestycyjnego 
Subfunduszy. Zakres ogłaszanych informacji będzie każdorazowo ustalany przez Towarzystwo. 
  

3. Fundusz będzie udostępniał w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz w sieci Internet 
na stronie www.union-investment.pl aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym 
lub skrócie tego prospektu.   

 
Rozdział XII. Zasady rozwiązania Funduszu.  
 
Art. 36. Rozwiązanie i likwidacja Funduszu 
1. Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli:   

1) zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy 
od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia na 
wykonywanie działalności przez Towarzystwo,   

2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym bankiem 
umowy prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu,   

3) Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej wartości 2.000.000 zł.,   
4) Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu, o której mowa w art. 36 ust. 3 Statutu, 
5) likwidacji, na zasadach określonych w Art. 38 Statutu, ulegnie ostatni Subfundusz.   

2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji 
Fundusz zaprzestaje zbywania oraz odkupywania Jednostek Uczestnictwa.   

3. Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, w którym Wartość 
Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej niż 50.000.000 złotych.   
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4. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu będzie niezwłocznie publikowana przez 
Towarzystwo lub Depozytariusza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim „Gazeta Giełdy Parkiet”, a 
w przypadku zawieszenia wydawania dziennika „Gazeta Giełdy Parkiet” w dzienniku 
„Rzeczpospolita”.   

5. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.   
 
Rozdział XIII. Tworzenie nowych Subfunduszy, ich likwidacja i łączenie.  
 
Art. 37. Utworzenie nowego Subfunduszu 
1. Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe Subfundusze.   
2. Portfel inwestycyjny nowego Subfunduszu tworzony jest z wpłat na wydzielony rachunek bankowy 

tego Subfunduszu.   
3. Do przyjmowania wpłat i zapisów na jednostki uczestnictwa nowego Subfunduszu zastosowanie 

mają postanowienia Art. 9 Statutu, z zastrzeżeniem, że przyjmowanie wpłat nie może rozpocząć 
się wcześniej niż z dniem wejścia w życie zmian Statutu, o których mowa w ust. 1.   

 
Art. 38. Likwidacja Subfunduszu 
1. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu.   
2. Z zastrzeżeniem ust. 2a Subfundusz może zostać zlikwidowany w przypadku spadku Wartości 

Aktywów Netto danego Subfunduszu poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt 
milionów złotych). 

2a. Subfundusz UniWIBID Plus może zostać zlikwidowany w przypadku gdy: 
1) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu będzie niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) zł.,  
2) wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem nie 

pozwoli na pokrywanie kosztów działalności Funduszu związanych z Subfunduszem,  
3) ulegną zmianie przepisy dotyczące opodatkowania przychodów związanych z uczestnictwem 

w Funduszu. 
3. Decyzję o likwidacji Subfunduszu w przypadku, o których mowa w ust. 2, w imieniu Funduszu, 

podejmuje Towarzystwo.   
4. Wszystkie Subfundusze podlegają likwidacji w przypadku rozwiązania Funduszu.   
5. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem 

Funduszu, jest Towarzystwo.   
6. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu nie są zbywane oraz odkupywane Jednostki 

Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu.   
7. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem 

Funduszu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:   
1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, 

zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego 
Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, 
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. 
Wypłata środków uzyskanych w ramach likwidacji Subfunduszu może nastąpić na rachunek 
innego Subfunduszu lub rachunek innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez 
Towarzystwo celem nabycia jednostek uczestnictwa,   

2) zbywanie Aktywów Subfunduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem 
interesu Uczestników likwidowanego Subfunduszu i Uczestników Funduszu,   

3) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym 
powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których pośrednictwem 
Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa,   

4) o rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób, o którym mowa w Art. 35 ust. 1 Statutu,  
4a) po rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo wzywa wierzycieli, którzy posiadają 

wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłaszania roszczeń w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 4),  

5) Towarzystwo w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, sporządza sprawozdanie 
finansowe na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu,   

6) po dokonaniu czynności określonych w pkt. 1) Towarzystwo sporządza sprawozdanie 
zawierające co najmniej:  
a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w 

pkt. 1),  
b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu,   
c) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń 

zgłoszonych wobec Subfunduszu.   



7) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu 
sądowego, 

8) miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wypłacie Uczestnikom Subfunduszu 
uzyskanych środków pieniężnych w ramach likwidacji Subfunduszu, o których mowa w pkt 1), 
jest miejsce siedziby Funduszu.  

8. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Subfunduszu będzie niezwłocznie publikowana 

przez Towarzystwo na stronie internetowej www.union-investment.pl. .   

 
Art. 39. Tryb łączenia Subfunduszy.  
1. Subfundusze mogą być łączone ze sobą.   
2. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu 

przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek 
Uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu 
przejmowanego.   

3. Do łączenia Subfunduszy stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy właściwe dla łączenia 
Funduszy.  

 
Rozdział XIII. Postanowienia końcowe.  
 
Art. 40. Zmiany Statutu 
1. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu.   
2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie określonym w Ustawie i wchodzą w życie w terminach w 

określonych w Ustawie. 
3. Zmiany Statutu będą ogłaszane poprzez dokonanie jednokrotnego ogłoszenia na stronie 

internetowej www.union-investment.pl.  
 
Część II. Subfundusze 
Rozdział XIV. UniEURIBOR  
 
Art. 41. Cel inwestycyjny UniEURIBOR 
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.   
2. Zamiarem Funduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Benchmark ustalony dla Subfunduszu.

  
3. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   
4. Benchmark jest indeksem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę 
inwestycyjną Subfunduszu, zwany w niniejszym rozdziale „Benchmarkiem”.   

5. Benchmarkiem jest 1M EURIBOR, czyli roczna stopa oprocentowania depozytów 1-miesięcznych 
na międzybankowym rynku pieniężnym dla euro.  

 
Art. 42. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniEURIBOR 
1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i 

Ustawy, stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.  
2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
2) dłużne papiery wartościowe, 
3) kwity depozytowe i listy zastawne, 
4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, 
5) 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 art. 43 ust. 8, 

- pod warunkiem że są zbywalne, 
6) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, 
7) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 
3. Nie mniej niż 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz 

dłużne papiery wartościowe denominowane w EURO.  
4. Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki 

uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.  
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5. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe 
znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów 
wartościowych tego samego emitenta nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Funduszu, z 
zastrzeżeniem iż w przypadku listów zastawnych łączna wartość pożyczonych listów zastawnych 
wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny nie może przekroczyć 25% Wartości Aktywów 
Funduszu.  

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące 
rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 
zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego 
zarządzania portfelem inwestycyjnym:   

1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery 
wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów 
giełdowych.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   
2) ceny,   
3) dostępności,   
4)  zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   
5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   
8. Instrumenty, o których mowa w ust. 6 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 
  

1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 
zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu 
zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,   

2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 
zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu 
waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i 
utrzymania instrumentu bazowego.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są 
Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim albo na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 
Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, 

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w 
szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w 
przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 
Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne 
papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: 

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 
państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi 
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,   

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości 
godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w 
dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) instrumentami bazowymi są:   
a) indeksy giełdowe,   
b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   
c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   



d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 
Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 
bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

11. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3 i 4 oraz art. 146 Ustawy, 
Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, 
stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych według następujących zasad:  

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rachunek Subfunduszu pozycji w Instrumentach 
Pochodnych, skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rachunek Subfunduszu 
zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do 
spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od wartości papierów 
wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu 
inwestycyjnym Subfunduszu, należy odjąć wartość papierów wartościowych lub Instrumentów 
Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego;  

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rachunek Subfunduszu pozycji w Instrumentach 
Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rachunek Subfunduszu 
zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do 
spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - do wartości papierów 
wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu 
inwestycyjnym Subfunduszu, należy dodać wartość papierów wartościowych lub Instrumentów 
Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego.  

12. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu ustala w każdym Dniu Wyceny wartość pozycji w 
bazie danego Instrumentu Pochodnego w ten sposób, że od wartości zajętych pozycji długich w 
bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego, odejmuje wartość zajmowanych pozycji krótkich w 
takiej samej bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia 
lub płatności w pełni kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji.  

12a. W przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe, za wartość 
odpowiednio pozycji długich lub krótkich w instrumencie bazowym przyjmuje się wartość nominalną 
Instrumentów Pochodnych, na podstawie której są kalkulowane przepływy pieniężne podlegające 
wymianie, a w przypadku, gdy do ustalenia przepływów pieniężnych z tytułu Instrumentu 
Pochodnego zastosowano dodatkowo mnożniki - wartość nominalną tych Instrumentów 
Pochodnych skorygowaną o odpowiedni mnożnik.  

12b. W przypadku opcji wartość pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego ustala się jako iloczyn 
wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji. 

13. W przypadku, gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego stanowi mnożnik 
lub mnożniki, wartość nominalna Instrumentu Pochodnego wyznaczana jest przy zastosowaniu 
tego mnożnika bądź mnożników.  

13a. Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wartości bezwzględnych pozycji wyznaczonych w 
sposób określony w ust. 12 - 13 w odniesieniu do każdego z Instrumentów Pochodnych, nie może 
przekroczyć 300% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

14. Suma wartości lokat Subfunduszu, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, oraz 
wartości ustalonej zgodnie z ust. 13a, nie może przekroczyć 400% wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu.  

15. Fundusz działający na rzecz Subfunduszu ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako 
wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których 
przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości 
ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu 
przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji. Jeżeli 
Fundusz na rachunek Subfunduszu posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych 
Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka 
kontrahenta jest wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich 
transakcjach. o ile:  

1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 
85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;   

2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota 
stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy 
wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne;  

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej 
umowy;  



4) warunki, o których mowa w pkt 1) - 3), nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze 
stron umowy ramowej.  

16. Wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawartych z tym kontrahentem nie może 
przekraczać 10% wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, 
bank krajowy lub bank zagraniczny – 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Jednocześnie wartość 
ryzyka kontrahenta w odniesieniu do jednej umowy z tym samym kontrahentem z tytułu lokat w 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie może przekraczać 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 
20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

16a. Maksymalna wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą 
wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie następujące 
warunki:  

1) kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu działającego na rachunek Subfunduszu, w związku z tą 
transakcją, zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub 
Instrumentach Rynku Pieniężnego,  

2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i 
wartości środków pieniężnych przyjętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu jako 
zabezpieczenie będzie ustalana w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej 
równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji.  

16b. Papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego, stanowiący zabezpieczenie, powinien 
spełniać łącznie następujące warunki:  

1) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo 
należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski Bank 
Centralny,  

2) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, 
3) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot:  
a) nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta, albo  
b) należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed skutkami 

niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub 
Instrumentu Rynku Pieniężnego na takim samym poziomie, jak w przypadku, gdyby papier 
wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był zapisany na rachunku prowadzonym przez 
podmiot, o którym mowa w lit. a.  

17. Z lokatami w Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: 
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub 

zmienności kursów, cen lub wartości instrumentów będących bazą danego Instrumentu 
Pochodnego;  

2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest 
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż 
wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz 
straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego. Mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne 
ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej;  

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego - 
występuje głównie w przypadku zabezpieczenia portfela inwestycji i niedopasowania instrumentu 
bazowego i pochodnego, Fundusz ogranicza je poprzez jak najlepsze, wzajemne dopasowanie;
  

4) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych 
i będzie ograniczane w związku z postanowieniami ust. 15;  

5) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień 
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne;  

6) ryzyko płynności – dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, które mogą być 
przedmiotem lokat Funduszu nie są przedmiotem aktywnego obrotu; Fundusz ma jednak 
możliwość neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu stanowiącego bazę dla NWP 
poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju;  

7) ryzyko operacyjne - ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z niewłaściwych lub 
zawodnych procesów wewnętrznych systemów kontrolnych, ludzi i systemów informatycznych lub 
też ze zdarzeń zewnętrznych. 
 



  
Art. 43. Kryteria doboru lokat 
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. 

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest 
dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż 
określony Benchmark przy zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka 
niewypłacalności emitentów papierów wartościowych, w które inwestuje Fundusz działający na 
rachunek Subfunduszu.   

3. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
kategorie lokat wymienione w art. 42 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Statutu kieruje się w szczególności 
następującymi kryteriami:   
1) płynności,   
2) ceny,   
3) dostępności,  
4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   
5) ryzykiem kredytowym,   
6) wyceny,   
7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynku.   
4. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w art. 42 ust. 2 pkt. 4) 

Statutu określone są w art. 42 ust. 7 i ust. 8 Statutu.  
5. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 42 ust. 2 pkt 7) Statutu dokonywane będą przede wszystkim 

na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji 
wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 
uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, prognozy co 
do kształtowania się koniunktury gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub lokat, w 
które inwestuje dany fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy 
uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub 
instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii. 

6. W celu zapewnienia płynności, środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o 
niskim ryzyku niewypłacalności.  

7. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu może dokonywać lokat za granicą, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 
Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej. Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery 
wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty 
finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5), 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). 

 
Art. 44. Pożyczki i kredyty 
Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, pożyczki i kredyty na zasadach 
określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.   
 
Art. 45. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie 

mniej niż 100 000 euro, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 10 000 euro, z 
zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne 
nie może być niższa niż 40 000 euro, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 1 000 euro.
  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w euro.  



 
Art. 46. Maksymalne wysokości opłat 
1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 

zbywaniem.  
2. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 

odkupywaniem.  
 
Art. 47. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  
1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem 

pobieranego na zasadach określonych w art. 48, pokrywa wszelkie koszty działalności 
Subfunduszem, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 2, - 4, 10 i 11, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12.  

2. Koszty nielimitowane Subfunduszu stanowią:  
1) koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych;  
2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Fundusz na rzecz Subfunduszu;

 
3) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej;  
4) koszty podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z 

działalnością Funduszu.  
3. Koszty opłat za prowadzenie rejestru aktywów Subfunduszu oraz innych opłat pobieranych przez 

Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, a dotyczące 
Subfunduszu, pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,1% średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.  

4. Koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji innych materiałów związanych z działalnością 
Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i 
sprawozdań finansowych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych, pokrywane są z 
Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
danym roku obrotowym.  

5. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 
wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i 
nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości 
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża Fundusz w całości i nie 
można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 
Aktywów Netto Funduszu.  

8. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na 
potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, ustalana jest w Dniu 
Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu 
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

9. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – 4 następuje w terminach wymagalności wynikających 
z umów na podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami 
prawa.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora 
Subfunduszu nie będzie wyższe niż 0,07% wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 
likwidacji Subfunduszu, takie jak w szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania 
Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z których pośredniczenia w 
zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji 
których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat 
prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń 
stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na 
podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie 
jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, koszty postępowań 



sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z 
których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub 
innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz 
prowizji i opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty 
ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6 – 8 powyżej.  

12. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub 
części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie 
Subfunduszem.  

13. W przypadku, w którym wysokość któregokolwiek z kosztów, o których mowa w ust. 3, 4, 10 i 11, 
które mają być pokrywane z Aktywów Subfunduszu, przekroczy limit określony w tych 
postanowieniach, nadwyżka ponad ten limit pokrywana jest przez Towarzystwo.  

 
Art. 48. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 
1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na 

które to wynagrodzenie składa się:  
1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 
Subfunduszu, o których mowa w art. 47 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,   

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 
naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 47 ust. 1 Statutu, w zakresie, w którym nie 
są pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, 
pokrywane są przez Towarzystwo ze środków własnych.  

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie 
i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.   

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 
uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż Benchmark. 
  
1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Funduszem przez Towarzystwo są lepsze niż Benchmark 

w przypadku spełnienia poniższego warunku:  
 W(NAV) >= W(BV)  
 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  
W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym 
obliczana jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:  
PF= 0,33*(W(NAV) – W(BV))*A(NAV)   
gdzie:   
PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 
W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa  w ostatnim Dniu Wyceny 
bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,   
W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym 
obliczana jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  
A(NAV) – Średnia  Wartość Aktywów Netto w danym okresie rozliczeniowym.  



3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 
rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 
kalendarzowego.  

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu 
Wyceny. 

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.
  

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2).  

 
Rozdział XV. (skreślono)  
 
 
 
Rozdział XVI. UniGotówkowy 1 
Art. 57 Cel inwestycyjny Subfunduszu 
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu będzie wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 

wzrostu wartości lokat. 
2. Zamiarem Funduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Benchmark ustalony dla Subfunduszu.  
3. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  
4.  Benchmark jest indeksem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę 
inwestycyjną Subfunduszu, zwany w niniejszym rozdziale „Benchmarkiem”.   

5. Benchmark jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru:  
 BV1=BV0x(1+((1–R)xWIBID1)/ROK) 
 gdzie:  
 BV1 – wartość Benchmarku danego dnia.  
 BV0 – wartość Benchmarku z dnia poprzedzającego dany dzień 
 WIBID1 – stawka WIBID dla depozytów 1 miesięcznych w pierwszym roboczym dniu miesiąca, w 

którym wyliczany jest Benchmark,  
 R – stawka rezerwy obowiązkowej odprowadzanej do NBP przez banki komercyjne,  
 ROK – liczba dni w roku wynosząca 365 lub 366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy ma 366 dni.  
6. Po raz pierwszy Benchmark zostanie wyliczony drugiego Dnia Wyceny. Wartość początkowa 

Benchmarku wynosi 1000. Benchmark opiera się o międzybankową stawkę WIBID dla depozytów 
1 miesięcznych /z pierwszego dnia każdego miesiąca/, zwaną stawką podstawową, która ulega 
zmianie każdego miesiąca. 

 
Art. 58 Rodzaje lokat dokonywanych przez UniGotówkowy 1 
1. Subfundusz przy dokonywaniu lokat przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i 

Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.  
2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:  
1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  
2) dłużne papiery wartościowe,  
3) kwity depozytowe i listy zastawne,  
- pod warunkiem, że są zbywalne,  
4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,  
5) certyfikaty inwestycyjne.  
 
Art. 59. Kryteria doboru lokat oraz zasady ich dywersyfikacji 
1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Subfundusz jest dążenie do osiągnięcia celu 

inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż określony Benchmark przy 
zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów 
papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz.  

2. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
kategorie lokat wymienione w art. 58 ust. 2 pkt 1) 2) i 3) Statutu kieruje się w szczególności 
następującymi kryteriami:  

1) płynności,   
2) ceny,   
3) dostępności,  



4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   
5) ryzykiem kredytowym,   
6) wyceny,   
7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynku. 
3. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 58 ust. 2 pkt 5) Statutu dokonywane będą wyłącznie w 

certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo, 
które zgodnie ze swoimi statutami dokonują inwestycji przede wszystkim w dłużne papiery 
wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty w bankach krajowych, bankach 
zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 

4. W celu zapewnienia płynności, środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o 
niskim ryzyku niewypłacalności.  

5. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu może dokonywać lokat za granicą, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 
Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej. Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery 
wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Głównym kryterium doboru lokat dla depozytów bankowych jest oprocentowanie depozytów oraz 
wiarygodność kontrahenta. 

7.  Aktywa Subfunduszu będą lokowane 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. Udział lokat, o 
których mowa w zdaniu pierwszym oraz depozytów bankowych, o których mowa w art 58 ust. 2 
pkt 4) w wartości Aktywów Subfunduszu nie będzie mniejszy niż 5%. Do limitu 5%, o którym mowa 
w zdaniu drugim, wlicza się wartość listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych oraz 
Instrumentów Rynku Pieniężnego zbytych przez Subfundusz, przy zobowiązaniu się Subfunduszu 
do ich odkupu. W pozostałym zakresie Aktywa Subfunduszu lokowane są w inne kategorie lokat 
wymienione w art. 58 ust. 2.  

8.  Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo, które zgodnie ze swoimi statutami 
dokonują inwestycji przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego i depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach 
kredytowych.  

9. Certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez 
Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu.  

10. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać Subfunduszu kosztami związanymi z 
lokowaniem aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez Towarzystwo.  

11. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz 
wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu.  

12. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% 
wartości Aktywów Subfunduszu.  

13. Depozyty bankowe w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie 
mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

14. Zasad, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje 
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące 
do OECD.  

15. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery 
wartościowe znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych 
papierów wartościowych tego samego emitenta nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów 
Subfunduszu, z zastrzeżeniem iż w przypadku listów zastawnych łączna wartość pożyczonych 
listów zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny nie może przekroczyć 25% 
Wartości Aktywów Subfunduszu. 

 
Art. 60 Kredyty i pożyczki Subfunduszu 



Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w 
łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania 
tych pożyczek i kredytów. 
 
Art. 61. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie 

mniej niż 100.000 złotych, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 10.000 złotych, z 
zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne 
nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalona przy zastosowaniu 
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania 
wpłaty środków.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 
Art. 62. Maksymalne wysokości opłat 
1.  Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

nie może przekroczyć 2% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość 
stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia 
Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od 
sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.  

2.  Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu nie może przekroczyć 2% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

3.  Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu mogą być 
dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu przez 
Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym 
Funduszu. 

4.  Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 
złotych.  

 
Art. 63. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  
1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem 

pobieranego na zasadach określonych w art. 64, pokrywa wszelkie koszty działalności 
Subfunduszem, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 2, - 4, 10 i 11, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12.  

2.  Koszty nielimitowane Subfunduszu stanowią:  
1) koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych;  
2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Fundusz na rzecz Subfunduszu;

  
3) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej;  
4) koszty podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z 

działalnością Funduszu.  
3. Koszty opłat za prowadzenie rejestru aktywów Subfunduszu oraz innych opłat pobieranych przez 

Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, a dotyczące 
Subfunduszu, pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,1% średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.  

4. Koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji innych materiałów związanych z działalnością 
Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i 
sprawozdań finansowych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych, pokrywane są z 
Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
danym roku obrotowym.  

5. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 
wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i 
nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości 
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.
  



7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża Fundusz w całości i nie 
można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 
Aktywów Netto Funduszu.  

8. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, 
na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, ustalana jest w Dniu 
Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu 
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

9. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – 4 następuje w terminach wymagalności 
wynikających z umów na podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych 
przepisami prawa.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora 
Subfunduszu nie będzie wyższe niż 0,07% wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 
likwidacji Subfunduszu, takie jak w szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania 
Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z których pośredniczenia w 
zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta likwidator na mocy przepisów prawa lub innych 
regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i 
opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń 
stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na 
podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie 
jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, koszty postępowań 
sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z 
których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub 
innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz 
prowizji i opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty 
ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6 – 8 powyżej.  

12. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub 
części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie 
Subfunduszem.  

13. W przypadku, w którym wysokość któregokolwiek z kosztów, o których mowa w ust. 3, 4, 10 i 11, 
które mają być pokrywane z Aktywów Subfunduszu, przekroczy limit określony w tych 
postanowieniach, nadwyżka ponad ten limit pokrywana jest przez Towarzystwo.  

  
Art. 64. Wynagrodzenie Towarzystwa 
1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na 

które to wynagrodzenie składa się:  
1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1% średniej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest 
na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art.63 ust. 1 Statutu, naliczane i 
wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej,  

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 
naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,  

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 
miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca.  

3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 
uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż Benchmark.  

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są lepsze niż Benchmark 
w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV)>=W(BV) 
 gdzie:  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 



Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:  
 PF=0,33x[W(NAV)–W(BV)]xA(NAV) 
 gdzie:  
 PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu na jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmark'u w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

  A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym.  
3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 
kalendarzowego.  

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu 
Wyceny.  

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.  

 
Rozdział XVII. UniGotówkowy2 
Art. 65 Cel inwestycyjny Subfunduszu 
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w 

wyniku wzrostu wartości lokat.  
2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
  
Art. 66. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniGotówkowy2 
1. Subfundusz przy dokonywaniu lokat przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i 

Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego.  
2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w następujące rodzaje lokat:  
1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach 

określonych w ust. 3,  
2) listy zastawne, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, za które na 

potrzeby Statutu, uznaje się:  
a) bony skarbowe i obligacje skarbowe o zmiennym i stałym oprocentowaniu,  
b) obligacje emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (w tym, gwarantowane przez Skarb 

Państwa oraz obligacje zamienne na akcje),  
c) inne prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, które to prawa stanowią papiery 

wartościowe (lub mogą być uznane za papiery wartościowe) zgodnie z: przepisami państwa, w 
którym siedzibę ma emitent tych praw majątkowych lub państwa, w którym zostały wyemitowane 
lub państwa, w którym te prawa majątkowe są przedmiotem obrotu. lokaty w wymienione wyżej 
instrumenty dokonywane są na zasadach określonych w ust. 3.  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach 
określonych w ust. 4 – 8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 
9,  

5) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10. 
3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa 

Subfunduszu w:  



1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 
Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 
członkowskim,  

2) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w art. 94 ust. 1 pkt 1 oraz 2 Ustawy, 
spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent 
spełnia te wymogi,  

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w art. 94 ust. 1 pkt 1, 2 
oraz 4 Ustawy, z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące 
rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 
zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego 
zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

1) kontrakty terminowe, gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery 
wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

2) opcje, gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów 
giełdowych.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  
2) ceny,  
3) dostępności,  
4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  
5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  
6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  
1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu 
zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,  

2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 
zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu 
waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i 
utrzymania instrumentu bazowego,  

4) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych, według oceny 
zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy 
procentowej, w celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do 
zamiany aktywa utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są 
Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 
są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim,  

2) utrzymuje taką część Aktywów Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na 
realizację transakcji.  

Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 
prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów 
wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne 
lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.  
8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  
1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi 
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości 
godziwej,  



3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w 
dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  
a) indeksy giełdowe,  
b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  
c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  
d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 
bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą, jeżeli:  
a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, 
na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 
ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – 
pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 
funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, 
zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz 
tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje aktywa w depozyty w 
bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 
zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które 
można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których 
przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, 
część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

 
Art. 66a. Szczególne zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  
1. Subfundusz jest Subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą 

lokowane w kategorie lokat określone w art. 66 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. 66 ust. 2 pkt 1) Statutu, Fundusz, działając na rachunek 
Subfunduszu może inwestować swoje aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 66 ust. 2 
Statutu.  

2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 
jeden podmiot.  

3. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest 
sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów 
inwestycyjnych, jako jeden podmiot.  

4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego 
państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, 
której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których 
mowa w ust. 4 powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty 
Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub 
gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z 



transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z 
tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować łącznie więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 66 
ust. 9 Statutu, a także jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz 
inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem 
z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 
stosuje inną politykę inwestycyjną. 

 
Art. 67. Kryteria doboru lokat  
1. Fundusz, działając na rachunek subfunduszu lokuje Aktywa Subfunduszu inwestuje środki przede 

wszystkim w akcje spółek wypłacających dywidendę z siedzibą w jednym z państw Europy 
Środkowo-wschodniej. Udział akcji emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej w Aktywach 
Funduszu oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami i prawa do akcji 
takich spółek nie będzie niższy niż 60% Aktywów Subfunduszu 

2. Przez akcje emitentów z Europy Środkowowschodniej, rozumie się akcje emitowane przez 
emitentów z siedzibą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej takich jak:  

1) kraje będące następującymi państwami członkowskimi: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria oraz Rumunia, 

2) Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, 
Albania i Kazachstan, z zastrzeżeniem, iż Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, będzie 
mógł inwestować środki w akcje tych emitentów, będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych 
rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo członkowskie lub państwo należące 
do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach jest zapewnione – po uzyskaniu 
stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie Art. 93 ust. 2 Ustawy.  

3. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest 
dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy 
zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  

4. 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 jest analiza spółek pod względem częstotliwości 
(regularności) i wysokości wypłacanych dywidend, przyjętej polityki dywidendowej przez daną 
spółkę oraz płynności inwestycji 

5. 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.  

6. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
kategorie lokat wymienione w Art. 66 ust. 2 pkt 2) Statutu kieruje się w szczególności 
następującymi kryteriami:  

1) płynności,  
2) ceny,  
3) dostępności,  
4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  
5) ryzykiem kredytowym,  
6) wyceny,  
7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynku.  
7. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 66 ust. 2 pkt. 3) 

Statutu określone są w Art. 66 ust. 5 i ust. 6 Statutu.  
8. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 

zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane 
będą:  

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 4 w odniesieniu do funduszy i 
instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym,  

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 6 w odniesieniu do funduszy i 
instytucji wspólnego inwestowania o charakterze dłużnym. 

 
Art. 68. Kredyty i pożyczki Subfunduszu 



Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w 
łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania 
tych pożyczek i kredytów. 
 
Art. 69. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika 
Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną 
wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach 
emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych Planach 
Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 
3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną 
wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna 
wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKZE może 
przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 
Art. 70. Maksymalne wysokości opłat 
1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość 
stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia 
Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od 
sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.  

2. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

3.  Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu mogą być 
dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony dla Subfunduszu przez 
Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym 
Funduszu.  

4.  Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 
złotych. 

 
Art. 71. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  
1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem 

pobieranego na zasadach określonych w art. 72, pokrywa wszelkie koszty działalności 
Subfunduszem, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 2, - 4, 10 i 11, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12.  

2. Koszty nielimitowane Subfunduszu stanowią:  
1) koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych;  
2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Fundusz na rzecz Subfunduszu;

  
3) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej;  
4) koszty podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z 

działalnością Funduszu.  
3. Koszty opłat za prowadzenie rejestru aktywów Subfunduszu oraz innych opłat pobieranych przez 

Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, a dotyczące 
Subfunduszu, pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,1% średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.  

4. Koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji innych materiałów związanych z działalnością 
Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i 
sprawozdań finansowych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych, pokrywane są z 
Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
danym roku obrotowym.  

5. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 
wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  



6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i 
nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości 
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.
  

7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża Fundusz w całości i nie 
można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 
Aktywów Netto Funduszu.  

8. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, 
na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, ustalana jest w Dniu 
Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu 
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

9. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – 4 następuje w terminach wymagalności 
wynikających z umów na podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych 
przepisami prawa.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora 
Subfunduszu nie będzie wyższe niż 0,07% wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 
likwidacji Subfunduszu, takie jak w szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania 
Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z których pośredniczenia w 
zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta likwidator na mocy przepisów prawa lub innych 
regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i 
opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń 
stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na 
podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie 
jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, koszty postępowań 
sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z 
których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub 
innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz 
prowizji i opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty 
ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6 – 8 powyżej.  

12. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub 
części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie 
Subfunduszem.  

13. W przypadku, w którym wysokość któregokolwiek z kosztów, o których mowa w ust. 3, 4, 10 i 11, 
które mają być pokrywane z Aktywów Subfunduszu, przekroczy limit określony w tych 
postanowieniach, nadwyżka ponad ten limit pokrywana jest przez Towarzystwo.  

  
Art. 72. Wynagrodzenie Towarzystwa 
1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na 

które to wynagrodzenie składa się:  
1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1% średniej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest 
na pokrycie kosztów działalności Subunduszu, o których mowa w art.71 ust. 1 Statutu, naliczane i 
wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej,  

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 
naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,  

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 
miesięcznie i przekazywane ze środków Funduszu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.  

3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 
uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż Benchmark.  

1)  Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są lepsze niż Benchmark 
w przypadku spełnienia poniższego warunku:  



 W(NAV)>=W(BV) 
 gdzie:  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:  
 PF=0,33x[W(NAV)–W(BV)]xA(NAV) 
 gdzie:  
 PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu na jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmark'u w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

  A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym.  
3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 
kalendarzowego.  

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu 
Wyceny.  

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.  

 
 
Rozdział XVIII. SGB Gotówkowy 
Art. 73 Cel inwestycyjny Subfunduszu 
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu będzie ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.  
2. Zamiarem Funduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Benchmark ustalony dla Subfunduszu.  
3. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  
4. Benchmark jest indeksem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę 
inwestycyjną Subfunduszu, zwany w niniejszym rozdziale „Benchmarkiem”.   

5. Benchmark jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru:  
 BV1=BV0x(1+((1–R)xWIBID1)/ROK) 
 gdzie:  
 BV1 – wartość Benchmarku danego dnia.  
 BV0 – wartość Benchmarku z dnia poprzedzającego dany dzień 
 WIBID1 – stawka WIBID dla depozytów 1 miesięcznych w pierwszym roboczym dniu miesiąca, w 

którym wyliczany jest Benchmark,  
 R – stawka rezerwy obowiązkowej odprowadzanej do NBP przez banki komercyjne,  
 ROK – liczba dni w roku wynosząca 365 lub 366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy ma 366 dni.  
6. Po raz pierwszy Benchmark zostanie wyliczony drugiego Dnia Wyceny. Wartość początkowa 

Benchmarku wynosi 1000. Benchmark opiera się o międzybankową stawkę WIBID dla depozytów 
1 miesięcznych /z pierwszego dnia każdego miesiąca/, zwaną stawką podstawową, która ulega 
zmianie każdego miesiąca. 

 
Art. 74. Rodzaje lokat dokonywanych przez SGB Gotówkowy 
1. Subfundusz przy dokonywaniu lokat przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i 

Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.  
2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:  



1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  
2) dłużne papiery wartościowe,  
3) kwity depozytowe i listy zastawne,  
- pod warunkiem, że są zbywalne,  
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.   
 
Art. 75. Kryteria doboru lokat oraz zasady ich dywersyfikacji 
1.  Podstawowym kryterium doboru lokat przez Subfundusz jest dążenie do osiągnięcia celu 

inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż określony Benchmark przy 
zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów 
papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz.  

2. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
kategorie lokat wymienione w art. 74 ust. 2 pkt 1) 2) i 3) Statutu kieruje się w szczególności 
następującymi kryteriami:  

1) płynności,   
2) ceny,   
3) dostępności,  
4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   
5) ryzykiem kredytowym,   
6) wyceny,   
7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynku. 
3. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 74 ust. 2 pkt 5) Statutu dokonywane będą przede wszystkim 

na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji 
wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 
uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, prognozy 
co do kształtowania się koniunktury gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub 
lokat, w które inwestuje dany fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy 
uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub 
instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii. 

4. W celu zapewnienia płynności, środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o 
niskim ryzyku niewypłacalności.  

5. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu może dokonywać lokat za granicą, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 
Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej. Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery 
wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Głównym kryterium doboru lokat dla depozytów bankowych jest oprocentowanie depozytów oraz 
wiarygodność kontrahenta. 

7. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego 
oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie 
przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych 
niż rok. Udział tych Instrumentów oraz dłużnych papierów wartościowych w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie będzie mniejszy niż 70 %. W pozostałym zakresie Aktywa Subfunduszu 
lokowane są w inne kategorie lokat wymienione w art. 74 ust. 2. 

8. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz 
wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu.  

9. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% 
wartości Aktywów Subfunduszu.  

10. Depozyty bankowe w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie 
mogą stanowić więcej niż 20%wartości Aktywów Subfunduszu.  

11. Zasad, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje 
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące 
do OECD.  



12. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę zagranicą.  

13. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery 
wartościowe znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych 
papierów wartościowych tego samego emitenta nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów 
Subfunduszu, z zastrzeżeniem iż w przypadku listów zastawnych łączna wartość pożyczonych 
listów zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny nie może przekroczyć 25% 
Wartości Aktywów Subfunduszu. 

 
Art. 76 Kredyty i pożyczki Subfunduszu 
Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w 
łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania 
tych pożyczek i kredytów. 
 
Art. 77. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1.  Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna 

wynosić nie mniej niż 10.000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 3.  
2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne 

nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalona przy zastosowaniu 
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania 
wpłaty środków, natomiast każda następna wpłata powinna wynosić nie mniej niż 1.000 złotych.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 
Art. 78. Maksymalne wysokości opłat 
1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 

zbywaniem.  
2. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 

odkupywaniem.  
 
Art. 79. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  
1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem 

pobieranego na zasadach określonych w art. 80, pokrywa wszelkie koszty działalności 
Subfunduszem, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 2, - 4, 10 i 11, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12.  

2.  Koszty nielimitowane Subfunduszu stanowią:  
1) koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych;  
2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Fundusz na rzecz Subfunduszu;

  
3) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej;  
4) koszty podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z 

działalnością Funduszu.  
3. Koszty opłat za prowadzenie rejestru aktywów Subfunduszu oraz innych opłat pobieranych przez 

Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, a dotyczące 
Subfunduszu, pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,1% średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.  

4. Koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji innych materiałów związanych z działalnością 
Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i 
sprawozdań finansowych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych, pokrywane są z 
Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
danym roku obrotowym.  

5. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 
wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i 
nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości 
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.
  



7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża Fundusz w całości i nie 
można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 
Aktywów Netto Funduszu.  

8. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, 
na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, ustalana jest w Dniu 
Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu 
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

9. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – 4 następuje w terminach wymagalności 
wynikających z umów na podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych 
przepisami prawa.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora 
Subfunduszu nie będzie wyższe niż 0,07% wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 
likwidacji Subfunduszu, takie jak w szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania 
Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z których pośredniczenia w 
zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta likwidator na mocy przepisów prawa lub innych 
regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i 
opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń 
stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na 
podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie 
jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, koszty postępowań 
sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z 
których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub 
innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz 
prowizji i opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty 
ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6 – 8 powyżej.  

12. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub 
części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie 
Subfunduszem.  

13. W przypadku, w którym wysokość któregokolwiek z kosztów, o których mowa w ust. 3, 4, 10 i 11, 
które mają być pokrywane z Aktywów Subfunduszu, przekroczy limit określony w tych 
postanowieniach, nadwyżka ponad ten limit pokrywana jest przez Towarzystwo.  

  
Art. 80. Wynagrodzenie Towarzystwa 
1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na 

które to wynagrodzenie składa się:  
1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1% średniej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest 
na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art.79 ust. 1 Statutu, naliczane i 
wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej,  

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 
naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,  

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 
miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca.  

3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 
uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż Benchmark.  

1)  Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są lepsze niż Benchmark 
w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV)>=W(BV) 
 gdzie:  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 



Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:  
 PF=0,33x[W(NAV)–W(BV)]xA(NAV) 
 gdzie:  
 PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu na jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmark'u w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

  A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym.  
3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 
kalendarzowego.  

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu 
Wyceny.  

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.  

 
Rozdział XIX. UniGotówkowy4  
Art. 81 Cel inwestycyjny Subfunduszu 
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu będzie ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.  
2. Zamiarem Funduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Benchmark ustalony dla Subfunduszu.  
3. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  
4. Benchmark jest indeksem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa 

odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę 
inwestycyjną Subfunduszu, zwany w niniejszym rozdziale „Benchmarkiem”.   

5. Benchmark jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru:  
 BV1=BV0x(1+((1–R)xWIBID1)/ROK) 
 gdzie:  
 BV1 – wartość Benchmarku danego dnia.  
 BV0 – wartość Benchmarku z dnia poprzedzającego dany dzień 
 WIBID1 – stawka WIBID dla depozytów 1 miesięcznych w pierwszym roboczym dniu miesiąca, w 

którym wyliczany jest Benchmark,  
 R – stawka rezerwy obowiązkowej odprowadzanej do NBP przez banki komercyjne,  
 ROK – liczba dni w roku wynosząca 365 lub 366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy ma 366 dni.  
6. Po raz pierwszy Benchmark zostanie wyliczony drugiego Dnia Wyceny. Wartość początkowa 

Benchmarku wynosi 1000. Benchmark opiera się o międzybankową stawkę WIBID dla depozytów 
1 miesięcznych /z pierwszego dnia każdego miesiąca/, zwaną stawką podstawową, która ulega 
zmianie każdego miesiąca. 

 
Art. 82. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniGotówkowy 4 
1. Subfundusz przy dokonywaniu lokat przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i 

Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.  
2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:  
1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  
2) dłużne papiery wartościowe,  
3) kwity depozytowe i listy zastawne,  
 - pod warunkiem, że są zbywalne,  
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.  

 
Art. 83. Kryteria doboru lokat oraz zasady ich dywersyfikacji 
1.  Podstawowym kryterium doboru lokat przez Subfundusz jest dążenie do osiągnięcia celu 

inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż określony Benchmark przy 
zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów 
papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz.  

2. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
kategorie lokat wymienione w art. 82 ust. 2 pkt 1) 2) i 3) Statutu kieruje się w szczególności 
następującymi kryteriami:  

1) płynności,   
2) ceny,   
3) dostępności,  
4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   
5) ryzykiem kredytowym,   
6) wyceny,   
7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynku. 
3. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 82 ust. 2 pkt 5) Statutu dokonywane będą przede wszystkim 

na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji 
wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 
uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, prognozy 
co do kształtowania się koniunktury gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub 
lokat, w które inwestuje dany fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy 
uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub 
instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii. 

4. W celu zapewnienia płynności, środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o 
niskim ryzyku niewypłacalności.  

5. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu może dokonywać lokat za granicą, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 
Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej.  Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne 
papiery wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Głównym kryterium doboru lokat dla depozytów bankowych jest oprocentowanie depozytów oraz 
wiarygodność kontrahenta. 

7. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego 
oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie 
przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych 
niż rok. Udział tych Instrumentów oraz dłużnych papierów wartościowych w wartości Aktywów 
Subfunduszu nie będzie mniejszy niż 70 %. W pozostałym zakresie Aktywa Subfunduszu 
lokowane są w inne kategorie lokat wymienione w art. 82 ust. 2. 

8. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz 
wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu.  

9. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% 
wartości Aktywów Subfunduszu.  

10. Depozyty bankowe w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie 
mogą stanowić więcej niż 20%wartości Aktywów Subfunduszu.  

11. Zasad, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje 
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące 
do OECD.  

12. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę zagranicą.  

13. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery 
wartościowe znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych 
papierów wartościowych tego samego emitenta nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów 



Subfunduszu, z zastrzeżeniem iż w przypadku listów zastawnych łączna wartość pożyczonych 
listów zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny nie może przekroczyć 25% 
Wartości Aktywów Subfunduszu. 

 
Art. 84. Kredyty i pożyczki Subfunduszu 
Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w 
łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania 
tych pożyczek i kredytów. 
 
Art. 85. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie 

mniej niż 100.000 złotych, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 10.000 złotych, z 
zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne 
nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalona przy zastosowaniu 
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania 
wpłaty środków.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 
Art. 86. Maksymalne wysokości opłat 
1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 

zbywaniem.  
2. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 

odkupywaniem.  
 
Art. 87. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  
1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem 

pobieranego na zasadach określonych w art. 88, pokrywa wszelkie koszty działalności 
Subfunduszem, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 2, - 4, 10 i 11, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12.  

2.  Koszty nielimitowane Subfunduszu stanowią:  
1) koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych;  
2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Fundusz na rzecz Subfunduszu;

  
3) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej;  
4) koszty podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z 

działalnością Funduszu.  
3. Koszty opłat za prowadzenie rejestru aktywów Subfunduszu oraz innych opłat pobieranych przez 

Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, a dotyczące 
Subfunduszu, pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,1% średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.  

4. Koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji innych materiałów związanych z działalnością 
Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i 
sprawozdań finansowych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych, pokrywane są z 
Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
danym roku obrotowym.  

5. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 
wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i 
nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości 
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.
  

7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża Fundusz w całości i nie 
można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 
Aktywów Netto Funduszu.  



8. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, 
na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, ustalana jest w Dniu 
Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu 
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

9. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – 4 następuje w terminach wymagalności 
wynikających z umów na podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych 
przepisami prawa.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora 
Subfunduszu nie będzie wyższe niż 0,07% wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 
likwidacji Subfunduszu, takie jak w szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania 
Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z których pośredniczenia w 
zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta likwidator na mocy przepisów prawa lub innych 
regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i 
opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń 
stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na 
podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie 
jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, koszty postępowań 
sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z 
których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub 
innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz 
prowizji i opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty 
ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6 – 8 powyżej.  

12. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub 
części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie 
Subfunduszem.  

13. W przypadku, w którym wysokość któregokolwiek z kosztów, o których mowa w ust. 3, 4, 10 i 11, 
które mają być pokrywane z Aktywów Subfunduszu, przekroczy limit określony w tych 
postanowieniach, nadwyżka ponad ten limit pokrywana jest przez Towarzystwo.  

  
Art. 88. Wynagrodzenie Towarzystwa 
1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na 

które to wynagrodzenie składa się:  
1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1% średniej Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest 
na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art.87 ust. 1 Statutu, naliczane i 
wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 poniżej,  

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 
naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,  

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 
miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca.  

3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 
uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż Benchmark.  

1)  Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo są lepsze niż Benchmark 
w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV)>=W(BV) 
 gdzie:  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  



 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:  
 PF=0,33x[W(NAV)–W(BV)]xA(NAV) 
 gdzie:  
 PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,  

 W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu na jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 
ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

 W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmark'u w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

  A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym.  
3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 
kalendarzowego.  

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu 
Wyceny.  

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.  

 
 
Rozdział XX. UniWIBID Plus (dawniej UniWIBID)  
Art. 89 Cel inwestycyjny Subfunduszu 
1. Celem Subfunduszu będzie ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.  
2. Zamiarem Subfunduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Benchmark ustalony dla 

Subfunduszu.  
3. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  
5. Benchmark jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru:  
BV1=BV0x(1+((1–R)xWIBID1)/ROK) 

gdzie:  
BV1 – wartość Benchmarku “danego dnia”.  
BV0 – wartość Benchmarku z dnia poprzedzającego “dany dzień” 
WIBID1 – stawka WIBID dla depozytów 1 miesięcznych w pierwszym roboczym dniu miesiąca, w 
którym wyliczany jest Benchmark,  
R – stawka rezerwy obowiązkowej odprowadzanej do NBP przez banki komercyjne,  
ROK – liczba dni w roku wynosząca 365 lub 366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy ma 366 dni.  

Po raz pierwszy Benchmark zostanie wyliczony drugiego Dnia Wyceny. Wartość początkowa 
Benchmarku wynosi 1000. Benchmark opiera się o międzybankową stawkę WIBID dla depozytów 
1 miesięcznych /z pierwszego dnia każdego miesiąca/, zwaną stawką podstawową, która ulega 
zmianie każdego miesiąca.  

 
Art. 90. Kryterium doboru lokat UniWIBID Plus 
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. 

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Subfundusz jest dążenie do osiągnięcia celu 
inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż określony Benchmark przy 
zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów 
papierów wartościowych, w które inwestuje Subfundusz.  

3. Subfundusz może dokonywać lokat za granicą. Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery 
wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 



 
Art. 91. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniWIBID Plus. Zasady dywersyfikacji lokat i inne 
ograniczenia inwestycyjne 
1. Subfundusz przy dokonywaniu lokat przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i 

Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.  
2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:  

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. 9. 

3. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz 
wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu.  

4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% 
wartości Aktywów Subfunduszu.  

5. Depozyty bankowe w jedynym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie 
mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Zasad, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje 
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące 
do OECD.  

7. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę zagranicą.  

8. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery 
wartościowe. 

9. 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).  

 
Art. 92. Kredyty i pożyczki Subfunduszu 
Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w 
łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania 
tych pożyczek i kredytów.  
 
Art. 93. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie 

mniej niż 100.000 złotych, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 10.000 złotych, z 
zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne 
nie może być niższa niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustalona przy zastosowaniu 
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania 
wpłaty środków.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w złotych.  

 
Art. 94. Maksymalne wysokości opłat 
1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 

zbywaniem.  
2. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana opłata związana z ich 
odkupywaniem. 
 
Art. 95. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  
1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem 



pobieranego na zasadach określonych w art. 96, pokrywa wszelkie koszty działalności 
Subfunduszu, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 4.  

2. Koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu i 
prowadzenie rachunków bankowych, koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 
Subfunduszu, opłat sądowych, taksy notarialnej, dokonywania ogłoszeń i publikacji innych 
materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami 
prawa i Statutu, podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z 
działalnością Subfunduszu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowania i druku 
materiałów informacyjnych, stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu, a pokrycie tych kosztów 
następuje w terminach wymagalności z tego tytułu wynikających z umów na podstawie których te 
koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

3. W przypadku likwidacji Subfunduszu wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowić będzie 
0,07% wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 
100.000 złotych. Dodatkowo Subfundusz lub Towarzystwo (według decyzji Towarzystwa, która 
przedstawiona zostanie Depozytariuszowi najpóźniej na dwa dni robocze przed otwarciem 
likwidacji Funduszu) zwróci likwidatorowi następujące koszty likwidacji Subfunduszu: koszty 
ogłoszeń, oraz wynagrodzenia biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 
Subfunduszu, przeprowadzonego w związku z jego likwidacją. W przypadku konieczności 
ustanowienia depozytu sądowego, koszty jego ustanowienia pokryte zostaną przez Subfundusz. 

4. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na 
podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie 
jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, koszty postępowań 
sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z 
których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub 
innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz 
prowizji i opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty 
ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6 – 8 poniżej. 

5. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub 
części kosztów Funduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia pobieranego na zasadach 
określonych w art. 96 Statutu.  

6. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 
wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i 
nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości 
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża Fundusz w całości i nie 
można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 
Aktywów Netto Funduszu.  

9. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na 
potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 6 – 8 powyżej, ustalana jest w Dniu 
Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu 
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

 
Art. 96. Wynagrodzenie Towarzystwa 
1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na 

które to wynagrodzenie składa się:  
1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1% rocznie, z którego to 

wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 
Subfunduszu, o których mowa wart.95 ust. 1 Statutu, naliczane i wypłacane zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 2 poniżej,  

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, 
naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej,  

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 lub 366dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów 
Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest 



miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego 
miesiąca.  

3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 
uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż Benchmark.  
1)  Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Funduszem przez Towarzystwo są lepsze niż Benchmark 

w przypadku spełnienia poniższego warunku:  
W(NAV)>=W(BV) 

gdzie:  
W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 
Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego, 

2) wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:  
PF=0,33x(W(NAV)–W(BV))xA(NAV) 

gdzie:  
PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,  
W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu na jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
bieżącego okresu rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na 
Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu 
rozliczeniowego,  

W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmark'u w danym okresie rozliczeniowym 
obliczana jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 
okresu rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny 
poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

3) okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 
rozliczeniowy będzie liczony od drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia bieżącego miesiąca 
kalendarzowego.  

4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu 
Wyceny.  

5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu.  

 
Art. 97. Prawo do zawarcia Umowy Gwarancji 
1. Towarzystwo może zaoferować Uczestnikom Subfunduszu zamierzającym inwestować znaczne 

środki w Jednostki Uczestnictwa Funduszu świadczenie polegające na zapewnieniu Uczestnikowi 
Subfunduszu możliwości zawarcia umowy, która będzie zabezpieczała rentowność inwestycji 
Uczestnika Subfunduszu w Jednostki Uczestnictwa (Umowa Gwarancji). Umowa Gwarancji będzie 
zawierana pomiędzy Uczestnikiem Subfunduszu i podmiotem wskazanym przez Towarzystwo.  

2. Uprawnionym do zawarcia Umowy Gwarancji będzie każdy Uczestnik Subfunduszu, który złoży 
zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa lub, który w dniu zawarcia Umowy Gwarancji będzie 
posiadał taką liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrze, że Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane lub nabywane przez niego Jednostki 
Uczestnictwa będzie równa co najmniej 1.000.000 złotych.  

3. Umowa Gwarancji, o której mowa w ust. 1, będzie w szczególności określać:  
1) termin jej trwania oraz termin realizacji praw wynikających z Umowy Gwarancji,  
2) cenę Jednostki Uczestnictwa, jaka będzie stanowiła podstawę do rozliczeń pomiędzy 

Uczestnikiem Subfunduszu i podmiotem wskazanym przez Towarzystwo w przypadku 
realizacji Umowy Gwarancji,  

3) liczbę Jednostek Uczestnictwa stanowiących przedmiot Umowy Gwarancji,  
4) sposób realizacji świadczenia wynikającego z Umowy Gwarancji,  
5) zobowiązanie podmiotu wskazanego przez Towarzystwo do zapłaty Uczestnikowi 

Subfunduszu, w terminie ustalonym przez strony Umowy Gwarancji, kwoty równej iloczynowi 
liczby Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w pkt 3), oraz różnicy pomiędzy ceną, o której 
mowa w pkt 2), i Wartością Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa aktualną w dniu 



wykonania Umowy Gwarancji.  
4. Zawarcie Umowy Gwarancji nie ogranicza możliwości złożenia przez Uczestnika Subfunduszu 

zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych O zamiarze złożenia zlecenia 
odkupienia Jednostek Uczestnik Subfunduszu, który zawarł Umowę Gwarancji zobowiązany jest 
poinformować Towarzystwo nie później niż 14 dni przed jego złożeniem. W przypadku złożenia 
przez Uczestnika Subfunduszu zlecenia odkupienia (lub konwersji) części lub wszystkich 
Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem Umowy Gwarancji przed terminem realizacji praw 
wynikających z Umowy Gwarancji, Umowa Gwarancji ulega rozwiązaniu w dniu złożenia przez 
Uczestnika Subfunduszu takiego zlecenia. W przypadku rozwiązania Umowy Gwarancji w 
powyższym trybie zobowiązania podmiotu wskazanego przez Towarzystwo z tytułu Umowy 
Gwarancji wygasają, a Uczestnikowi Subfunduszu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu 
Umowy Gwarancji ani względem podmiotu wskazanego przez Towarzystwo, ani względem 
Subfunduszu lub Towarzystwa.  

5. Fundusz i Towarzystwo nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przez podmiot wskazany przez Towarzystwo zobowiązania wynikającego z Umowy 
Gwarancji.  

6. O zaoferowaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz o zaprzestaniu oferowania tego 
świadczenia Towarzystwo powiadomi w trybie ogłoszenia zamieszczonego w dzienniku 
przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu. 

 
Art. 98. Świadczenie na rzecz Uczestnika Subfunduszu w związku z nie osiągnięciem 

wymaganej rentowności Subfunduszu 
1. Subfundusz może zaoferować świadczenie na rzecz Uczestnika Subfunduszu, do którego 

spełnienia będzie zobowiązany w przypadku, gdy Subfundusz nie osiągnął minimalnej 
rentowności dla danego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.  

2. Świadczenie będzie przysługiwać każdemu Uczestnikowi Subfunduszu, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 3 i 4, jak również osobom nie będącym Uczestnikami Subfunduszu w dniu 
spełnienia świadczenia, a które prawo doświadczenia nabyły wcześniej, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu.  

3. Świadczenie to będzie przysługiwać Uczestnikowi wyłącznie w stosunku do tych Jednostek 
Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrze, które były zapisane na Subrejestrze przez cały czas 
trwania danego okresu rozliczeniowego.  

4. Minimalną wartością świadczenia będzie kwota 100 zł: w przypadku, gdy kwota świadczenia 
obliczona zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu będzie mniejsza niż 100 zł prawo 
Uczestnika do świadczenia wygasa: w takim przypadku Subfundusz nie będzie zobowiązany do 
spełnienia świadczenia na rzecz Uczestnika.  

5. Wysokość tego świadczenia będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:  
SW=0,125xMFxA(NAVju)xLjuxLD/ROK 

gdzie:  
SW – wartość świadczenia,  
MF – wyrażona procentowo stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie 

Subfunduszem pobranego w danym okresie, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1) 
Statutu,  

A(NAVju) – średnia arytmetyczna Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 
Uczestnictwa w danym okresie rozliczeniowym,  

Lju – liczba Jednostek Uczestnictwa, które były zapisane na Subrejestrze Uczestnika przez 
cały okres trwania danego okresu rozliczeniowego,  

LD – liczba dni w okresie rozliczeniowym włączając pierwszy i ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego,  
ROK – liczba dni w roku wynosząca 365 lub 366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy ma 366 
dni.  

6. Przyjmuje się, że minimalna rentowność Subfunduszu, o której mowa w ust. 1 została osiągnięta 
w przypadku spełnienia następującego warunku:  

W(NAV)>=W(BV) 
gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w 
bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako stosunek Wartości Aktywów Netto 
na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 
rozliczeniowego do Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim 
Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,  

W(BV) – procentowa zmiana wartości Benchmarku w danym okresie rozliczeniowym obliczana 
jako stosunek wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 



rozliczeniowego do wartości Benchmarku w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego 
okresu rozliczeniowego,  

7. Okresami rozliczeniowymi są okresy miesięczne, gdzie przez miesiąc rozumie się miesiąc 
kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od 
drugiego Dnia Wyceny do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.  

8. Świadczenie, o którym mowa w niniejszym artykule będzie realizowane na rzecz Uczestnika przez 
Subfundusz, ze środków stanowiących rezerwę na wynagrodzenie, przed terminem, w którym jest 
wypłacane wynagrodzenie stałe za zarządzanie Subfunduszem, określone w art. 96 ust. 1 pkt. 1) 
Statutu. Wynagrodzenie wypłacane Towarzystwu za zarządzanie Subfunduszem będzie 
pomniejszane o kwotę stanowiącą równowartość świadczeń zrealizowanych na rzecz Uczestników 
Subfunduszu na podstawie niniejszego artykułu.  

9. Spełnienie świadczenie, o którym mowa w niniejszym artykule będzie dokonywane poprzez 
przelanie środków na rachunek wskazany przez Uczestnika Subfunduszu.  

10. Świadczenie, o którym mowa w niniejszym artykule będzie realizowane z pierwszeństwem w 
stosunku doświadczenia, o którym mowa w art. 32 Statutu.  

11. O zaoferowaniu świadczenia, o którym mowa w ustępach powyższych oraz o zaprzestaniu 
oferowania tego świadczenia Fundusz powiadomi w trybie ogłoszenia zamieszczonego w sieci 
Internet na stronie www.union-investment.pl. 

 
Rozdział XXI. UniObligacje Aktywny 
Art. 99. Cel inwestycyjny UniObligacje Aktywny    
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w 

wyniku wzrostu wartości lokat.   
2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
3.  Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze 

dłużnym, w ramach ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art. 100. Subfundusz inwestuje 
zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach 
obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.  

 
Art. 100. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniObligacje Aktywny i zasady ich dywersyfikacji 
1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i 

Ustawy, stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 
  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  
1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach 

określonych w ust. 3 – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach 

określonych w ust. 3, 
3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe 

Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 10 – 26,   
- pod warunkiem że są zbywalne,  
4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 
27 – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,  

5) waluty obce – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,  
6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 28 – od 0% do 100% wartości Aktywów 

Subfunduszu.   
3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa 

Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty 
z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i 
w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii 
Europejskiej oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia i Chorwacja. 
  

4. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży papierów wartościowych wchodzących w skład 
Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość Papierów Wartościowych będących przedmiotem Krótkiej 
Sprzedaży nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość papierów 
wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży nie może przekroczyć 
20% wartości Aktywów Subfunduszu. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z 
Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu, uwzględnia się instrumenty finansowe będące 
przedmiotem Krótkiej Sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z 
przepisów Ustawy oraz z niniejszego rozdziału Statutu w ten sposób, że ustala się dla każdego 
instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu 
inwestycyjnym Subfunduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących 
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przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości 
traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.  

5. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, 
wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej 
niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.   

6. Zasad, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez:   

1) Skarb Państwa;   
2) Narodowy Bank Polski;   
3) państwo należące do OECD;   
4) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej 

jedno z państw należących do OECD.   
7. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% 

wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym łączna wartość lokat w listy zastawne nie może 
przekraczać 50% wartości Aktywów Subfunduszu.   

8. Lokaty, o których mowa w ust. 2 pkt 5), nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w odniesieniu do jednej waluty obcej, przy czym łączna wartość lokat w waluty obce  
nie może stanowić więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu.   

9. Limity inwestycyjne, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem limitów inwestycyjnych 
dotyczących wartości papierów wartościowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, 
odnoszą się również do bezwzględnej wartości pozycji krótkiej netto. Przez pozycję krótką netto 
należy rozumieć sytuację, w której łączna wartość lokat danego typu jest mniejsza od zera.   

10. Z zastrzeżeniem ust. 11, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące 
rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 
zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego 
zarządzania portfelem inwestycyjnym:   

1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery 
wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, oraz ceny towarów 
giełdowych;  

2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa oraz ceny towarów giełdowych;  

3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów 
giełdowych.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot 
Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   
2) ceny,   
3) dostępności,   
4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   
5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   
12.  Instrumenty, o których mowa w ust. 10 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 
  

1)   jako substytut lokaty w instrumenty bazowe,  
2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu 
zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,   

3) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 
zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu 
waluty, w której dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

4) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i 
utrzymania instrumentu bazowego,  

5) jeśli nabycie Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystne lub tańsze niż odpowiadające 
temu nabycie instrumentów bazowych,  

6) jeśli sprzedaż Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystna lub tańsza niż odpowiadająca 
temu sprzedaż instrumentów bazowych znajdujących się w portfelu.   

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są 
Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  
1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych 

są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 
członkowskim albo na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych 
niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie oraz na rynkach zorganizowanych w Serbii 



lub Chorwacji, 
2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w 

szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – 
w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 
Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub 
płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. 

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: 

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 
państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, Serbii lub Chorwacji, podlegający 
nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 
  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości 
godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w 
dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) instrumentami bazowymi są:   
a) indeksy giełdowe,   
b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   
c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   
d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 
bieżących zobowiązań Subfunduszu,   

e) ceny towarów dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych.   
15. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art.145 ust. 3 i 4 oraz art. 146 Ustawy, 

z uwzględnieniem art. 151a ust. 2 Ustawy, Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych i 
Instrumentów Rynku Pieniężnego , stanowiących bazę bazowych instrumentów Pochodnych 
według następujących zasad:  

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rachunek Subfunduszu pozycji w Instrumentach 
Pochodnych, skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rachunek 
Subfunduszu zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku 
Pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od 
wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta 
znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu, należy odjąć wartość papierów 
wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę 
Instrumentu Pochodnego;  

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rachunek Subfunduszu pozycji w Instrumentach 
Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rachunek Subfunduszu 
zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do 
spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - do wartości papierów 
wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu 
inwestycyjnym Subfunduszu, należy dodać wartość papierów wartościowych lub Instrumentów 
Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego.  

16. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu ustala w każdym Dniu Wyceny wartość pozycji w 
bazie danego Instrumentu Pochodnego oraz Towarowego Instrumentu Pochodnego w ten sposób, 
że od wartości zajętych pozycji długich w bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego lub 
Towarowego Instrumentu Pochodnego, odejmuje wartość zajmowanych pozycji krótkich w takiej 
samej bazie, wynikających odpowiednio z Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu 
Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub płatności w pełni kompensującego ryzyka 
wynikające z zajętych pozycji.  

16a. W przypadku Instrumentów Pochodnych oraz Towarowych Instrumentów Pochodnych, których 
bazę stanowią stopy procentowe, za wartość odpowiednio pozycji długich lub krótkich w 
instrumencie bazowym przyjmuje się wartość nominalną Instrumentów Pochodnych lub 
Towarowych Instrumentów Pochodnych, na podstawie której są kalkulowane przepływy pieniężne 
podlegające wymianie, a w przypadku, gdy do ustalenia przepływów pieniężnych z tytułu 
Instrumentu Pochodnego lub Towarowego Instrumentu Pochodnego zastosowano dodatkowo 
mnożniki - wartość nominalną tych Instrumentów Pochodnych lub Towarowych Instrumentów 
Pochodnych skorygowaną o odpowiedni mnożnik.  

16b. W przypadku opcji wartość pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego lub Towarowego 
Instrumentu Pochodnego ustala się jako iloczyn wartości nominalnej transakcji i 
prawdopodobieństwa realizacji opcji.  

17. W przypadku, gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego stanowi mnożnik 



lub mnożniki, wartość nominalna Instrumentu Pochodnego wyznaczana jest przy zastosowaniu 
tego mnożnika bądź mnożników.  

18. W przypadku, gdy integralną część konstrukcji danego Towarowego Instrumentu Pochodnego 
stanowi mnożnik lub mnożniki, wartość nominalna Towarowego Instrumentu Pochodnego 
wyznaczana jest przy zastosowaniu tego mnożnika bądź mnożników.  

19. Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wartości bezwzględnych pozycji wyznaczonych w 
sposób określony w ust. 16 - 18 w odniesieniu do każdego z Instrumentów Pochodnych i 
Towarowych Instrumentów Pochodnych, oraz wartości instrumentów będących przedmiotem 
krótkiej sprzedaży, nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

20. Suma wartości lokat Subfunduszu, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt 3) i 
4), oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 19, z uwzględnieniem art. 100 ust. 4 zdanie drugie, nie 
może przekroczyć 400% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

21. Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość 
instrumentu bazowego opartego o dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 
lub stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Subfunduszu. 
  

22. Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość 
instrumentu bazowego opartego o waluty obce, nie może stanowić łącznie więcej niż 100% 
wartości Aktywów Subfunduszu.   

23. Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość 
instrumentu bazowego opartego o Towarowe Instrumenty Pochodne, nie może stanowić łącznie 
więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.   

24. Fundusz działający na rzecz Subfunduszu ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako 
wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których 
przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości 
ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz na rachunek 
Subfunduszu przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie 
opcji. Jeżeli Fundusz na rachunek Subfunduszu posiada otwarte pozycje w 
Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym 
podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i 
strat na wszystkich takich transakcjach, o ile:  

1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 
85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;   

2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota 
stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy 
wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne;  

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej 
umowy;  

4) warunki, o których mowa w pkt 1) - 3), nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze 
stron umowy ramowej.  

25. Wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawartych z tym kontrahentem nie może 
przekraczać 10% wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, 
bank krajowy lub bank zagraniczny – 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Jednocześnie wartość 
ryzyka kontrahenta w odniesieniu do jednej umowy z tym samym kontrahentem z tytułu lokat w 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie może przekraczać 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny 
– 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

25a. Maksymalna wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą 
wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie następujące 
warunki:  

1) kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu działającego na rachunek Subfunduszu, w związku z tą 
transakcją, zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub 
Instrumentach Rynku Pieniężnego,  

2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i 
wartości środków pieniężnych przyjętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu jako 
zabezpieczenie będzie ustalana w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej 
równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji.  

25b. Papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego, stanowiący zabezpieczenie, powinien 
spełniać łącznie następujące warunki:  

1) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo 



należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski Bank 
Centralny,  

2) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, 
3) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot:  
a) nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta, albo  
b) należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed skutkami 

niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub 
Instrumentu Rynku Pieniężnego na takim samym poziomie, jak w przypadku, gdyby papier 
wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był zapisany na rachunku prowadzonym przez 
podmiot, o którym mowa w lit a.  

26. Z lokatami w Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: 
1) ryzyko rynkowe instrumentu bazowego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub 

zmienności kursów, cen lub wartości instrumentów będących bazą danego Instrumentu 
Pochodnego;  

2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest 
mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 
niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz 
straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego. Mechanizm dźwigni finansowej 
powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz może być narażony na istotne 
ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej;  

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny instrumentu bazowego - 
występuje głównie w przypadku zabezpieczenia portfela inwestycji i niedopasowania instrumentu 
bazowego i pochodnego, Fundusz ogranicza je poprzez jak najlepsze, wzajemne dopasowanie;
  

4) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych 
i będzie ograniczane w związku z postanowieniami ust. 24;  

5) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień 
w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne;  

6) ryzyko płynności – dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, które mogą być 
przedmiotem lokat Funduszu, a które nie są przedmiotem aktywnego obrotu; Fundusz ma jednak 
możliwość neutralizacji ekspozycji na ryzyko danego instrumentu stanowiącego bazę dla NWP 
poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w instrumentach danego rodzaju;  

7) ryzyko operacyjne - ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z niewłaściwych lub 
zawodnych procesów wewnętrznych systemów kontrolnych, ludzi i systemów informatycznych lub 
też ze zdarzeń zewnętrznych.  

27. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,   
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą, jeżeli:  
a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,   
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, 
na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 
ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 
  

– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 
funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, 
zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz 
tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

28. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w 
bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach 
zagranicznych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które 
można wycofać przed terminem zapadalności.   

29. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą 
stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.   

30. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których 
przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym dla 
takich pożyczek przez obowiązujące przepisy, pod warunkiem, że:   



1)  
Subfundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, w które 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną 
określoną w Statucie;   

2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych 
w każdym Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;   

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.   
31. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, 

część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  
32. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 5, 6 i 8, uwzględnia się wartość 

papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub walut obcych stanowiących bazę 
Instrumentów Pochodnych. 

 
Art. 101. Kryteria doboru lokat UniObligacje Aktywny 
1.  Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest 

maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy 
zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w papiery wartościowe, a w 
szczególności w rodzaje dłużnych papierów wartościowych zależą od oceny perspektyw rynków, z 
uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający 
Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na 
atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu 
średnio- i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający 
Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania 
aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie. 

2.  Lokaty Subfunduszu w papiery wartościowe określone w art. 100 ust. 2 pkt 1) są dokonywane 
przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności podstawowymi 
kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

3.  Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne 
dłużne papiery wartościowe określone w art. 100 ust. 2 pkt 2) są dokonywane przede wszystkim 
na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta 
papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, 
prognozowanych zmian kształtu krzywej dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych, 
stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem 
wartościowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego oraz ratingów emitentów opracowywanych 
przez uznane agencje ratingowe. Dodatkowo stosuje się także kryteria: 
1)  płynności,  
2)  ceny,  
3)  dostępności, 
4)  zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  
5)  ograniczenia ryzyka kredytowego,  
6)  wyceny,  
7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych 

dostępnych na rynku.  
4. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w art. 100 ust. 2 pkt. 3) 

Statutu określone są w art. 100 ust. 10 - 12 Statutu. 
5.  Inwestycje w lokaty wskazane w art. 100 ust. 2 pkt 4) Statutu dokonywane będą przede wszystkim 

na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji 
wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 
uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, prognozy 
co do kształtowania się koniunktury gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub 
lokat, w które inwestuje dany fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy 
uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub 
instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii. 

6.  W odniesieniu do lokat wskazanych w art. 100 ust. 2 pkt 5) Statutu stosowane są kryteria ryzyka 
kursowego danej waluty, oceny co do kształtowania się relacji poszczególnych walut portfela, a 
także dywersyfikacja portfela Subfunduszu pod względem zaangażowania Aktywów w lokaty 
denominowane w danej walucie. 

7. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o 
niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe 
emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. 

 
Art. 102. Pożyczki i kredyty 



 Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać pożyczki i kredyty o łącznej 
wysokości nieprzekraczającej  75% wartości Aktywów Subfunduszu Netto w chwili zawarcia 
umowy pożyczki lub kredytu, na zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych.  

 
Art. 103. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie 

mniej niż 100 000 zł, natomiast każda następna wpłata nie mniej niż 100 zł, z zastrzeżeniem ust. 
2. 

2. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne 
nie może być niższa niż 40 000 euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania wpłaty środków, natomiast każda 
następna wpłata nie mniej niż 100 zł. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w złotych. 

 
Art. 104. Maksymalne wysokości opłat 
1.  Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość 
stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia 
Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od 
sposobu dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

2.  Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
UniObligacje Aktywny mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony 
dla Subfunduszu przez Depozytariusza albo w placówkach Dystrybutorów wskazanych w 
prospekcie informacyjnym Funduszu. 

3.  Opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może być wyższa niż 1.000 
złotych. 

4.  Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa 
Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 
Art. 105. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem 

pobieranego na zasadach określonych w art. 106, pokrywa wszelkie koszty działalności 
Subfunduszu, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 4, 10 i 11, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12.  

2.  Koszty nielimitowane Subfunduszu stanowią:  
 1) koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych;  
 2) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 
 3) koszty opłat sądowych, taksy notarialnej;  
 4) koszty podatków oraz innych opłat wymaganych przez organy państwowe w związku z 

działalnością Funduszu.  
3. Koszty opłat za prowadzenie rejestru aktywów Subfunduszu oraz innych opłat pobieranych przez 

Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, a dotyczące 
Subfunduszu, pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,1% średniej Wartości 
Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.  

4. Koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji innych materiałów związanych z działalnością 
Subfunduszu, w szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i 
sprawozdań finansowych, przygotowania i druku materiałów informacyjnych, pokrywane są z 
Aktywów Subfunduszu w wysokości do 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
danym roku obrotowym. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie, w jakim 
dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są 
wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i 
nie można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości 
Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

7. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 obciąża Fundusz w całości i nie 
można ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach 
oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości 
Aktywów Netto Funduszu. 



8. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, 
na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, ustalana jest w Dniu 
Wyceny poprzedzającym dzień, w którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu 
kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

9. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 – 4 następuje w terminach wymagalności 
wynikających z umów na podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych 
przepisami prawa. 

10. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora 
Subfunduszu nie będzie wyższe niż 0,07% wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 
rozpoczęcia likwidacji, nie więcej jednak niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty 
likwidacji Subfunduszu, takie jak w szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania 
Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z których pośredniczenia w 
zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji 
których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat 
prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty ogłoszeń 
stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na 
podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. 
Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarządzenie Subfunduszem. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie 
jak w szczególności koszty badania sprawozdań finansowych Funduszu, koszty postępowań 
sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty ponoszone na rzecz podmiotów, z 
których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta na mocy przepisów prawa lub 
innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji maklerskich oraz 
prowizji i opłat prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), koszty 
ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6 – 8 powyżej.  

12. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub 
części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie 
Subfunduszem. 

13. W przypadku, w którym wysokość któregokolwiek z kosztów, o których mowa w ust. 3, 4, 10 i 11, 
które mają być pokrywane z Aktywów Subfunduszu, przekroczy limit określony w tych 
postanowieniach, nadwyżka ponad ten limit pokrywana jest przez Towarzystwo.  

 
Art. 106. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 
1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie w wysokości 

nie większej niż 4% rocznie, z którego to wynagrodzenia nie więcej niż 2% przeznaczane jest na 
pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 105 ust. 1 Statutu, naliczane i 
wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 105 ust. 1 Statutu, w zakresie, w którym 
nie są pokrywane zgodnie z ust. 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, 
pokrywane są przez Towarzystwo ze środków własnych.  

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 
365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i 
przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. 

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy 
uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż 1,5 (jeden i pięć 
dziesiątych) średniej rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu 
organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
rozliczeniowy, a w przypadkach, w których w ostatnim kwartale roku kalendarzowego 
poprzedzającego okres rozliczeniowy przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów nie miał 
miejsca - gdy uzyskane wyniki zarządzania Subfunduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż 1,5 
(jeden i pięć dziesiątych) stawki 1Y WIBID, z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego 
okres rozliczeniowy. 
1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Funduszem przez Towarzystwo są lepsze w przypadku 
spełnienia poniższego warunku: 
W(NAV) >= 1,5 * x 
gdzie:  
W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa 
w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie: 



NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
bieżącego okresu rozliczeniowego 
NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
poprzedniego okresu rozliczeniowego, 
x – średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu 
organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
rozliczeniowy, przy czym, w przypadkach, w których w ostatnim kwartale roku kalendarzowego 
poprzedzającego okres rozliczeniowy przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów nie miał 
miejsca, wówczas przyjmuje się stawkę 1Y WIBID, z ostatniego dnia roboczego roku 
poprzedzającego okres rozliczeniowy, 
* – znak iloczynu; 
2) Wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem: 
PF = 0,30*(W(NAV) – 1,5*x)*A(NAV) 
gdzie: 
PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, 
W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa 
w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie: 
NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
bieżącego okresu rozliczeniowego 
NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
poprzedniego okresu rozliczeniowego, 
x – średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu 
organizowanego przez Ministerstwo Finansów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
rozliczeniowy, przy czym, w przypadkach, w których w ostatnim kwartale roku kalendarzowego 
poprzedzającego okres rozliczeniowy przetarg organizowany przez Ministerstwo Finansów nie miał 
miejsca, wówczas przyjmuje się stawkę 1Y WIBID, z ostatniego dnia roboczego roku 
poprzedzającego okres rozliczeniowy, 
A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w danym okresie rozliczeniowym; 
3)  okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy), z zastrzeżeniem, że pierwszy 
okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od 2011 roku; 
4) wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym Dniu 
Wyceny; 
5) wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego okresu 
rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


