
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 31 LIPCA 2013 R. 

 

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

zmianach w statucie funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

 

1) w art. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w następującym brzmieniu: 

„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.”. 

 

2) w art. 5 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w następującym brzmieniu: 

„9b) Instrumenty Finansowe- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”. 

 

3) w art. 5 po pkt 20a dodaje się pkt 20b w następującym brzmieniu: 

„21a) 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.”. 

 

4) W art. 17 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu: 

„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.”. 

. 

5) W art. 17 po ust. 5a dodaje się ust. 5b w następującym brzmieniu: 

„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 art. 17a po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„5a. Okresy zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek Uczestnictwa nie wliczają się do 

okresów o których mowa w art. 17 ust. 4 i 5.”. 

 

7) W art. 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu: 

 
„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.”. 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Zmiany w statucie funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w 

dniu ogłoszenia.  

 

 


