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OGŁOSZENIE Z DNIA 4 marca 2016 r. 

O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie 

statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten 

sposób, że:  

 

1) W art. 74 Części II Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Subfundusz przy dokonywaniu lokat przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu 

i Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego.”. 

 

2) W art. 75 Części II Statutu po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu: 

„10a. 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.  

10b. 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. 10a 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.”. 

 

3) W art. 75 Części II Statutu ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Zasad, o których mowa w ust. 10a i 10 b2, 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.”. 

 

4) W art. 75 Części II Statutu po ust. 11 dodaje się ust. 11a, 11b, 11c i 11d w brzmieniu: 

„11a. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, jest 

obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że 

wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów 

Subfunduszu. 

11b. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest 
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sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów 

inwestycyjnych, jako jeden podmiot. 

11c. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 

podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 11b. W przypadku, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% 

wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej 

11d. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w 

których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów 

Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, 

oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”. 

 

5) W art. 75 Części II Statutu ust. 18 i 19 otrzymują brzmienie: 

„18. Transakcje dotyczące instrumentów pochodnych będą dokonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty 

umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty 

pochodne (Dz. U. Nr 0, poz. 537)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. 

19. Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się z 

zastosowaniem metody przyjętej do obliczania całkowitej ekspozycji Subfunduszu, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 48a pkt 1 UstawyW przypadku Instrumentów Pochodnych, 

których bazę stanowią stopy procentowe, za wartość odpowiednio pozycji długich.”. 

 

6) W art. 75 Części II Statutu skreśla się dotychczasowe ust. 20 – 28.  

 

7) W art. 77 Części II Statutu ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Pierwsza i każda kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna 

wynosić nie mniej niż 1000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 3.”. 

 

8) W art. 77 Części II Statutu skreśla się ust. 2.  

 

 

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.  

Wskazane powyżej zmiany wchodzą w życie z terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego 

ogłoszenia. 


