
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 R. 

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ogłasza o zmianach w statucie funduszu UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

1) w art. 4 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„4) UniAkcje Dywidendowy,”;   

2) tytuł art. 9a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„Art. 9a. Utworzenie Subfunduszy UniGotówkowy1, UniAkcje Dywidendowy, 

UniGotówkowy3, UniGotówkowy4 i UniObligacje Aktywny”; 

3) w art. 9a ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, może utworzyć Subfundusze, o 

nazwach UniGotówkowy1, UniAkcje Dywidendowy, UniGotówkowy3, 

UniGotówkowy4, UniObligacje Aktywny.”; 

4) w art. 9a ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy UniGotówkowy1, UniGotówkowy3, 

UniGotówkowy4 objętych zapisem wynosi 1000 złotych. Cena Jednostki 

Uczestnictwa Subfunduszu UniObligacje Aktywny i UniAkcje Dywidendowy objętych 

zapisem wynosi 100 złotych.”;  

5) w art. 28 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„10. Subfundusz UniAkcje Dywidendowy jest denominowany w złotych polskich.”; 

6) tytuł Rozdziału XVII otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„Rozdział XVII. UniAkcje Dywidendowy”;   

7) art. 65 oraz art. 66 otrzymują nowe, następujące brzmienie:  

„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 UniAkcje Dywidendowy  



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 sa 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.”; 

  

8) po art. 66 dodaje się nowy art. 66a o następującym brzmieniu:  

„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.”;   

  

9) artykuły od art. 67 do art. 68 włącznie otrzymują nowe, następujące 

brzmienie:  

„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.”;  

 

10)  art. 69 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„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.”;  

 

11)  w art. 70 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„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.”;   

 

12)  w art. 70 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  



„2.  Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek 

Uczestnictwa Subfunduszu nie może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez 

Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”;  

 

13)  w art. 70 dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:  

„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.”.  

  

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Zmiany w statucie funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego określone w pkt 1) – 6), 10), 11) oraz 13) wchodzą w 

życie w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia, a zmiany określone w pkt 7) – 

9) oraz 12) wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego 

ogłoszenia. 


