OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 8 CZERWCA 2017 R.
Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza o zmianach w Prospekcie funduszu UniFundusze Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

1)

Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące aktualizacji
tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie:
„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 11
czerwca 2007 r. i był aktualizowany w dniu 3 października 2007 r., w dniu 6
grudnia 2007 r., w dniu 13 grudnia 2007 r., w dniu 13 lutego 2008 r., w dniu 23
lipca 2008 r., w dniu 2 września 2008 r., w dniu 2 stycznia 2009 r., w dniu 8
grudnia 2009 r., w dniu 1 marca 2010 r., w dniu 19 maja 2010 r., w dniu 31
maja 2010 r., w dniu 25 czerwca 2010 r., w dniu 26 lipca 2010 r., w dniu 29
września 2010 r., w dniu 17 listopada 2010 r. w dniu 1 grudnia 2010 r., w dniu
20 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2010 r., w dniu 25 stycznia 2011 r., w
dniu 1 lutego 2011 r., w dniu 7 lutego 2011 r., w dniu 7 marca 2011 r., w dniu
28 marca 2011 r., w dniu 1 kwietnia 2011 r., w dniu 26 kwietnia 2011 r. w dniu
31 maja 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w
dniu 19 grudnia 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 29 marca 2012 r., w
dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 1 września 2012 r., w dniu
4 września 2012 r., w dniu 16 października 2012 r., w dniu 3 grudnia 2012 r.,
w dniu 29 stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w
dniu 29 kwietnia 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r., w
dniu 11 lipca 2013 r., w dniu 15 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu
22 sierpnia 2013 r., w dniu 16 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r.,
w dniu 11 października 2013 r., w dniu 22 listopada 2013 r. , w dniu 1 grudnia
2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 r., w dniu 30 maja
2014 r., w dniu 21 sierpnia 2014 r., w dniu 31 sierpnia 2014 r., w dniu 6
października 2014 r. w dniu 21 listopada 2014 r., w dniu 1 grudnia 2014 r., w
dniu 19 grudnia 2014 r., w dniu 21 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r.,
w dniu 16 kwietnia 2015 r., w dniu 20 kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015
r., w dniu 25 czerwca 2015 r.,w dniu 28 lipca 2015 r., w dniu 6 sierpnia 2015 r.,
w dniu 20 sierpnia 2015 r., w dniu 11 września 2015 r., w dniu 1 października
2015 r., w dniu 9 października 2015 r., w dniu 29 października 2015 r., w dniu
30 października 2015 r., w dniu 12 listopada 2015 r., w dniu 16 grudnia 2015
r., w dniu 9 stycznia 2016 r., w dniu 20 stycznia 2016 r., w dniu 22 lutego 2016
r., w dniu 21 marca 2016r., w dniu 24 marca 2016 r., w dniu 4 kwietnia 2016 r.,
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14 kwietnia 2016 r., w dniu 31 maja 2016 r., w dniu 1 czerwca 2016 r., w dniu
5 czerwca 2016 r., w dniu 7 czerwca 2016 r., ,w dniu 13 lipca 2016 r., w dniu
12 października 2016 r., w dniu 28 października 2016 r., w dniu 30 listopada
2016 r., w dniu 1 grudnia 2016 r. ,,w dniu 1 stycznia 2017 r., w dniu 1 marca
2017 r. w dniu 7 marca 2017 r., w dniu 22 marca 2017r., w dniu 12 kwietnia
2017 r., w dniu 5 maja 2017 r., w dniu 30 maja 2017 r.,w dniu 31 maja 2017 r.,
oraz w dniu 8 czerwca 2017 r.

2)

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 8
czerwca 2017 r.”.
W Rozdziale III Prospektu pkt. 115.1. otrzymał następujące brzmienie:
„1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń
wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując zasady i ograniczenia
inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego.
2. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w:
1) kwity depozytowe i listy zastawne – pod warunkiem, że są zbywalne, dłużne
papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach
określonych w art. 82 ust. 3.2) Statutu depozyty w bankach krajowych,
bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, na zasadach
określonych w art. 82 ust. 10 Statutu.
2) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą.
3) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity
depozytowe oraz inne prawa majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą
być przedmiotem lokat Subfunduszu, na zasadach określonych w art. 82
ust. 3a Statutu.
4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, na zasadach określonych w art. 82 ust. 4 – 8 Statutu.
Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej
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 lub na
rynku
zorganizowanym
niebędącym
rynkiem
regulowanym
w
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku
zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej
Polskiej lub w innym państwie członkowskim, na następujących rynkach
zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż
Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities
Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange,
Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange,

3.
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New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange,
Borsa Istanbul, Turkish Derivatives Exchange, New York Stock Exchange,
Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago
Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD:
Serbia– po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art.
93 ust. 2 Ustawy,
2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej
zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych, o których mowa w pkt 1),
w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu
jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz
pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,
3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w art. 93 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,
4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w
art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 Ustawy, z tym że łączna wartość tych lokat nie
może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.
3a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub
obejmować instrumenty finansowe i prawa majątkowe, o których mowa w
ust. 2 pkt 5), wyłącznie w związku z prowadzonymi postępowaniami o
charakterze restrukturyzacyjnym, dotyczącymi emitentów, których
instrumenty finansowe lub prawa majątkowe stanowią lub stanowiły Aktywa
Subfunduszu (w tym także emitentów znajdujących się w upadłości).
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.

4.

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów
mających za przedmiot Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi
kryteriami:
1) płynności,

5.
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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.
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.

6.

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.

7.

8.

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy,
których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod
warunkiem że:
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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.
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.

9.

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje aktywa
w depozyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych, a także za
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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.
13. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w
bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o
terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10%
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki
lub kredytu.”.
3)

W Rozdziale III Prospektu pkt. 115.2.2 i 115.2.3 otrzymują następujące
brzmienie:
„2. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów
mających za przedmiot kategorie lokat wymienione w art. 82 ust. 2 pkt 1)
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
instrumentów finansowych dostępnych na rynku.”.

do

alternatywnych

„3. Inwestycje w lokaty wskazane w art. 82 ust. 2 pkt 4) Statutu dokonywane
będą przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny wyników
inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania,
w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły
uczestnictwa lokowane są Aktywa Subfunduszu, z uwzględnieniem profili
zysk/ryzyko, prognozy co do kształtowania się koniunktury gospodarczej
kraju emitenta papierów wartościowych lub lokat, w które inwestuje dany
fundusz inwestycyjny lub instytucja wspólnego inwestowania, przy
uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy
inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania w danej kategorii.”.
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4)

W Rozdziale III Prospektu pkt. 115.5. otrzymał następujące brzmienie:
„Umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, mogą być zawierane zarówno w
celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
mające za zadanie ograniczać ryzyko inwestycyjne związane z niekorzystną
zmianą cen instrumentów finansowych, kursów walutowych lub stóp
procentowych oraz umowy mające na celu sprawne zarządzanie portfelem
inwestycyjnym Subfunduszu mogą zwiększać ryzyko inwestycyjne w związku z
istniejącymi następującymi czynnikami ryzyka:
ryzyko kontrahenta – ryzyko niewywiązania się z warunków umowy przez
kontrpartnera;
ryzyko niedopasowania Instrumentu Pochodnego do celu inwestycyjnego
mającego za przedmiot Instrument Pochodny – w przypadku strategii
zabezpieczającej: ryzyko związane z wyborem przez zarządzającego
niewłaściwego zabezpieczenia Aktywów Subfunduszu, polegające na
niewłaściwym doborze bazy kontraktu, terminu, waluty lub braku dokładnego
dopasowania wartości płatności, co może spowodować stratę na
zabezpieczonej transakcji;
w przypadku Instrumentów Pochodnych, w których instrumentem bazowym jest
stopa procentowa (np. transakcje typu swap, cap/floor, transakcje forward i
futures) – ryzyko zmienności stopy procentowej;
w przypadku Instrumentów Pochodnych, w których instrumentem bazowym jest
waluta (np. opcje walutowe, transakcje forward, futures i CIRS) – ryzyko kursów
walut i stopy procentowej;
w przypadku Instrumentów Pochodnych opartych na ryzyku kredytowym
emitentów – ryzyko zmienności stopy procentowej oraz tzw. ryzyko zmienności
spreadu, tj. ryzyko zmienności stosunku oprocentowania obligacji emitowanych
przez państwa do oprocentowania obligacji emitowanych przez podmioty
prywatne;
ryzyko związane ze stosowaniem Instrumentów Pochodnych opartych na
papierach wartościowych, indeksach giełdowych i towarach – może to
powodować odchylenie zwrotów z Jednostek Uczestnictwa w porównaniu ze
stopą zwrotu stopy odniesienia;
ryzyko operacyjne - ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z
niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych systemów kontrolnych,
ludzi i systemów informatycznych lub też ze zdarzeń zewnętrznych.
Powyższe ryzyka związane z zawieraniem przez Fundusz na rachunek
Subfunduszu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty pochodne mogą wpływać na wahania (w
tym spadki) wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.
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5)

W Rozdziale III Prospektu, w pkt. 116.1. dodaje się opis ryzyka
związanego z zawieraniem umów dotyczących Instrumentów
Pochodnych:
„Ryzyko związane z zawieraniem umów dotyczących Instrumentów
Pochodnych
Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za
przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne. Z zawieraniem takich umów wiążą się następujące ryzyka:

w przypadku Instrumentów Pochodnych, w których Instrumentem
Bazowym jest stopa procentowa (np. transakcje typu swap, cap/floor,
transakcje futures) – ryzyko zmienności stopy procentowej, oraz w przypadku
transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym – ryzyko kontrahenta;

w przypadku Instrumentów Pochodnych, w których Instrumentem
Bazowym jest waluta (np. opcje walutowe, transakcje forward, futures i CIRS)
– ryzyko kontrahenta (w przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem
regulowanym) i ryzyko zmiany poziomów kursów walut

w przypadku Instrumentów Pochodnych opartych na ryzyku kredytowym
emitentów – ryzyko kontrahenta (w przypadku transakcji zawieranych poza
rynkiem regulowanym), ryzyko zmienności stopy procentowej oraz tzw. ryzyko
zmienności spreadu, tj. ryzyko zmienności stosunku oprocentowania obligacji
emitowanych przez państwa do oprocentowania obligacji emitowanych przez
podmioty prywatne;

ryzyko związane z wyborem przez zarządzającego niewłaściwego
zabezpieczenia Aktywów Subfunduszu, polegające na niewłaściwym doborze
bazy kontraktu, terminu, waluty lub braku dokładnego dopasowania wartości
płatności, co może spowodować stratę na zabezpieczonej transakcji;

ryzyko związane ze stosowaniem Instrumentów Pochodnych opartych
na papierach wartościowych i indeksach giełdowych – może to powodować
odchylenie zwrotów z Jednostek Uczestnictwa w porównaniu ze stopą zwrotu
stopy odniesienia.
Powyższe ryzyka związane z zawieraniem przez Fundusz na rachunek
Subfunduszu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty pochodne mogą wpływać na wahania (w
tym spadki) wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.

6)

W Rozdziale III Prospektu pkt 117 otrzymuje następujące brzmienie:
„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:


chcą mieć łatwy dostęp do rynku instrumentów pieniężnych,



potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
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mają co najmniej trzymiesięczny horyzont inwestycyjny,



akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.”.

7)

W Rozdziale III Prospektu pkt 119.1.1. otrzymał następujące brzmienie:

8)

„1. Pierwsza i kolejne wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek
Uczestnictwa powinny wynosić nie mniej niż 100 zł.”.
W Rozdziale III Prospektu pkt 119.7 otrzymał następujące brzmienie:
„Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie
Subfunduszem, na które to wynagrodzenie składa się:

9)
10)

1)

wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1%
średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, z którego to
wynagrodzenia nie więcej niż 0,30% przeznaczane jest na pokrycie
kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 87 ust. 1 Statutu,
naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ust. 2
Statutu,

2)

wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników
zarządzania Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 119.6. powyżej,”.

W Rozdziale III Prospektu pkt 120.3 otrzymał następujące brzmienie:
„Nie dotyczy.”.
W Rozdziale III Prospektu pkt 121.2 otrzymał następujące brzmienie:
„2. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie,
uwzględniające zawarte przez Subfundusz umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, nie może w żadnym momencie przekraczać 200%
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.".

11)

Tekst jednolity Statutu Funduszu stanowiący załącznik nr 2 do
Prospektu Informacyjnego został zaktualizowany o zmiany wchodzące w
życie z dniem 8 czerwca 2017 r.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.
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