
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 5 CZERWCA 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. 217 ust. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10 

% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa 

instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 216 ust. 9, a jeżeli ten 

fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego 

inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub 

instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę 

inwestycyjną - więcej niż 10 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.”; 

2) w art. 226 ust. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10 

% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa 

instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 225 ust. 9, a jeżeli ten 

fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego 

inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub 

instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę 

inwestycyjną - więcej niż 10 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.”; 

3) w art. 288 ust. 2 pkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 

zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na 

zasadach określonych w ust. 7.”; 



4) w art. 288 po ust. 6 dodaje się nowy ust. 7 o następującym brzmieniu: 

„7. 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.”; 

5) w art. 289 ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10 

% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa 

instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 288 ust. 7, a jeżeli ten 

fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego 

inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub 

instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę 

inwestycyjną - więcej niż 10 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.”; 

 

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego pozostają bez zmian. 



Zmiany w statucie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w terminie 3 

miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. 

 

 


