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OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. 

O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

 

 

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

statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten 

sposób, że:  

 

1) W Części II Statutu w art. 91 ust. 2 w treści pkt 6) in fine kropkę zastępuje się przecinkiem 

oraz dodaje się nowy pkt. 7) w następującym brzmieniu: 

„7) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne na zasadach 

określonych w ust. 10 – 25.”. 

2) W treści art. 91 Części II Statutu po ust. 9 dodaje się nowe ust. 10 - 26 w następującym 

brzmieniu: 

„10. Z zastrzeżeniem ust. 11-12, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może dokonywać lokat w 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów 

Pochodnych, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu sprawnego 

zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery 

wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, oraz ceny towarów; -----  

2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa oraz ceny towarów; -----------------------------------------  

3) transakcje wymiany walut, papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i indeksów 

giełdowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Lokowanie w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne odbywa 

się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 154 ust. 6 Ustawy. --------  

12. 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) dopasowaniem charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz 

instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

13. Instrumenty, o których mowa w ust. 10 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu 

inwestycyjnego Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

1) jako substytut lokaty w instrumenty bazowe, 

2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko wzrostu wartości papierów wartościowych – w celu 
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zabezpieczenia ceny nabycia papierów wartościowych,  

3) 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,  

4) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i 

utrzymania instrumentu bazowego, 

5) jeśli nabycie Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystne lub tańsze niż odpowiadające 

temu nabycie instrumentów bazowych, 

6) jeśli sprzedaż Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystna lub tańsza niż odpowiadająca 

temu sprzedaż instrumentów bazowych znajdujących się w portfelu.  

14. 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, Serbii, 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) instrumentami bazowymi są:  

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,  

e) ceny towarów dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych.  

15. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art.145 - 149 Ustawy, Fundusz 

uwzględnia kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne w ten sposób, że: 

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rachunek Subfunduszu pozycji w Instrumentach 

Pochodnych, skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rachunek Subfunduszu 

zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do 

spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu 

inwestycyjnym Subfunduszu, należy odjąć kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne, dla 

których bazę stanowią papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego tego emitenta; 

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz na rachunek Subfunduszu pozycji w Instrumentach 

Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rachunek Subfunduszu 

zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do 
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spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - do wartości papierów 

wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu 

inwestycyjnym Subfunduszu, należy dodać kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne, dla 

których bazę stanowią papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego tego emitenta. 

16.Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez 

obliczenie całkowitej ekspozycji Subfunduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48a 

pkt 1 Ustawy. 

17. Określone przez całkowitą ekspozycję Subfunduszu maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w 

Instrumenty Pochodne nie może w żadnym momencie przekraczać: 

1) 300% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – w przypadku zastosowania przez Subfundusz 

metody zaangażowania; 

2) 20% Wartości Aktywów Netto Subfundusz, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i 

struktury Aktywów Subfunduszu wynoszącego 20 dni roboczych – w przypadku zastosowania przez 

Subfundusz metody absolutnej wartości zagrożonej; 

3) 200% wartości zagrożonej portfela referencyjnego określonego zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy – w przypadku zastosowania przez Subfundusz metody względnej 

wartości zagrożonej. 

18.Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość 

instrumentu bazowego opartego o dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub 

stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

19.Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość 

instrumentu bazowego opartego o giełdowe indeksy akcji lub akcje oraz wartość lokat, o których 

mowa w ust. 2 pkt 6), nie może stanowić łącznie więcej niż 200% wartości Aktywów Subfunduszu. 

20. Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość 

instrumentu bazowego opartego o waluty obce, nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości 

Aktywów Subfunduszu.  

21. Jeżeli nie powoduje to naruszenia pozostałych postanowień niniejszego artykułu wartość 

instrumentu bazowego opartego o Towarowe Instrumenty Pochodne, nie może stanowić łącznie 

więcej niż 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

22. Fundusz działający na rzecz Subfunduszu ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako 

wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, 

przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia się 

opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu przy zawarciu 

transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rachunek 

Subfunduszu posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z tytułu 

kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako różnica 

niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile: 

1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 

85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;  
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2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota 

stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające 

z nich zobowiązania są już wymagalne; 

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej 

umowy; 

4) warunki, o których mowa w pkt 1) - 3), nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze 

stron umowy ramowej. 

23. Wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawartych z tym kontrahentem nie może przekraczać 

10% wartości Aktywów Subfunduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy 

lub bank zagraniczny – 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

24. Wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą wartości ryzyka 

kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1) w związku z tą transakcją kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu zabezpieczenie w środkach 

pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub Instrumentach Rynku Pieniężnego; 

2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i 

wartości środków pieniężnych przyjętych przez Fundusz jako zabezpieczenie będzie ustalana w 

każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej 

transakcji; 

3) środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie będą lokowane wyłącznie w papiery wartościowe i 

Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do OECD, bank centralny innego 

państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny lub w depozyty, o których mowa w ust. 2 pkt 

4). 

25. Papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego mogą stanowić zabezpieczenie, jeżeli 

łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

1) ich emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo 

należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny, 

2) podaż i popyt umożliwiają ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, 

3) są zapisane na rachunku prowadzonym przez podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym podmiot, który: 

a) nienależy do grupy kapitałowej kontrahenta, albo 

b) należy do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed skutkami 

niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub 

Instrumentu Rynku Pieniężnego na takim samym poziomie, jak w przypadku zapisania papieru 

wartościowego lub Instrument Rynku Pieniężnego na rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym 

mowa w lit. a, 

4) ewentualne nabycie przez fundusz praw z papieru wartościowego lub instrumentu rynku 

pieniężnego w wyniku realizacji zabezpieczeń na dzień przyjęcia zabezpieczenia nie spowoduje 

naruszenia art. 145-149 oraz art. 151a Ustawy. 
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26. Z lokatami w Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyka: 

1) ryzyko rynkowe bazy Instrumentu Pochodnego, związane z niekorzystnymi zmianami cen, kursów 

lub wartości instrumentów będących bazą Instrumentu Pochodnego - w celu pomiaru tego ryzyka 

Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 154 ust. 6 Ustawy oraz uwzględnia ją przy stosowaniu 

limitów inwestycyjnych; 

2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w przypadku, gdy w Instrumenty Pochodne wbudowany 

jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej 

niż wartość bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia przez Fundusz działający 

na rzecz Subfunduszu, straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm 

dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji - Subfundusz może być 

narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu - w celu pomiaru ryzyka 

dźwigni finansowej Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób 

określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 154 ust. 6 Ustawy oraz uwzględnia ją przy 

stosowaniu limitów inwestycyjnych. 

3) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu 

Pochodnego – skala tego rodzaju ryzyka jest kalkulowana w narzędziu, które stanowi rdzeń pomiaru, 

monitoringu poziomu ryzyka rynkowego w TFI: w narzędziu wartości zagrożonej. 

4) ryzyko niewypłacalności kontrahenta - wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego 

przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem 

są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;   

5) ryzyko rozliczenia transakcji, związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w 

rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne - w celu pomiaru tego ryzyka 

Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej ilości 

transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;   

6) ryzyko płynności, związane z faktem, że Instrumenty Pochodne, które mogą być przedmiotem lokat 

Funduszu na rzecz Subfunduszu, nie muszą być przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, a w 

przypadku Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym także 

związane z możliwością wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem 

Instrumentów Pochodnych bez istotnego wpływu na ich cenę - w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz w 

odniesieniu do Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wielkości pozycji w danym 

Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym Instrumencie; 

7) ryzyko operacyjne - ryzyko wystąpienia straty związane z niedostateczną efektywnością procesów 

wewnętrznych, zasobów ludzkich, systemów lub wynikające ze zdarzeń zewnętrznych. W celu 

pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem 

danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich 

wielkości.”. 

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.  

Wskazane powyżej zmiany wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego 

ogłoszenia. 


