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OGŁOSZENIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2019 ROKU 

O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

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

o zmianie statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten 

sposób, że: 

1) w art. 26 ust. 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„26. Poza przypadkami określonymi powyżej, Umowa o prowadzenie IKE rozwiązuje się w 

sytuacji, w której Uczestnik IKE nie dokonał pierwszej wpłaty do Funduszu w terminie 60 dni 

od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE.”;  

2) w art. 26a ust. 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„23. Poza przypadkami określonymi powyżej, Umowa o prowadzenie IKZE rozwiązuje się w 

sytuacji, w której Uczestnik IKZE nie dokonał pierwszej wpłaty do Funduszu w terminie 60 

dni od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE.”;  

3) w art. 32 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

następującym brzmieniu:  

„2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie poszczególnymi 

Subfunduszami, wskazana w części II Statutu, została ustalona w sposób zgodny z art. 18 

ust. 3 Ustawy i została uzależniona od przyjętej polityki inwestycyjnej danego Subfunduszu, 

a także od poziomu ryzyka inwestycyjnego jakie wiąże się z danym Subfunduszem, 

określonego za pomocą wskaźnika SRRI w Kluczowych informacjach dla inwestorów 

sporządzonych dla danego Subfunduszu.”;  

4) w art. 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

następującym brzmieniu:  

„2. Aktywa Funduszu oraz Aktywa Subfunduszy nie są obciążane kosztami związanymi ze 

zbywaniem oraz odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.”;  

5) w art. 37 po ust. 3 dodaje się ust. 4 – 9 w następującym brzmieniu:  

„4. Zgodnie z art. 219 ust. 5 Ustawy, Fundusz publikuje informacje kwartalne, o których 

mowa w ust. 5 oraz informacje miesięczne, o których mowa w ust. 7.   

5. Fundusz publikuje informacje o pełnym składzie portfeli Subfunduszy kwartalnie, według 

stanu na ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym. Publikacja następuje na 

stronie internetowej www.union-investment.pl w formacie pliku „.pdf” nie wcześniej niż 14-
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tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 

kwartale, dla którego publikowane są dane.     

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, publikowane są w formie tabeli zawierającej 

następujące dane:   

a) identyfikacja portfela Subfunduszu;  

b) informacje o składnikach Aktywów Subfunduszu i zobowiązaniach Subfunduszu.

  

7. Fundusz publikuje informacje na temat dziesięciu lokat stanowiących największy udział w 

Aktywach Subfunduszu comiesięcznie, według stanu na ostatni Dzień Wyceny w danym 

miesiącu kalendarzowym. Publikacja następuje na stronie internetowej www.union-

investment.pl w formacie pliku „.pdf”, nie wcześniej niż 14-tego dnia i nie później niż 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, dla którego 

publikowane są dane.   

8. Informacja, o której mowa w ust. 7, publikowana jest w dokumencie „Karta Subfunduszu” 

w formie tabeli zawierającej następujące dane dotyczące dziesięciu lokat stanowiących 

największy udział w Aktywach Subfunduszu w danym miesiącu:   

a) nazwa Instrumentu Finansowego;   

b) identyfikator Instrumentu Finansowego (kod ISIN);  

c) procentowy udział Instrumentu Finansowego w Aktywach Subfunduszu.  

9. W odniesieniu do Subfunduszy, dla których dany kwartał był pierwszym kwartałem od 

utworzenia – możliwe jest nieujawnianie informacji, o których mowa w ust. 5.”.  

  

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.  

Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

 


