
Półroczne połączone sprawozdanie finansowe 

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego 
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 r. 
obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047), rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859), Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. był odpowiedzialny za sporządzenie półrocznego połączonego sprawozdania finansowego UniFundusze 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem), dającego prawidłowy i 
rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz wyniku z operacji za 
okres kończący się tego dnia. 

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: 

1. wprowadzenie do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego; 

2.  połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. o łącznej wartości 2 176 342 tys. zł, 

3. połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r., wykazujący Aktywa Netto i kapitały 
w wysokości 1 931 061 tys. zł, 

4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., wykazujący 
dodatni wynik z operacji w kwocie 29 961 tys. zł,  

5. połączone zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 
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Warszawa, 30 sierpnia 2017 r. 
 
 
Załącznikami do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego są półroczne jednostkowe 
sprawozdania finansowe Subfunduszy. 



List do uczestników subfunduszy 

Szanowni Państwo, 

W załączeniu przekazujemy Państwu półroczne sprawozdanie finansowe funduszu 

UniFunduszeSFIO, zarządzanego przez Union Investment TFI S.A., według stanu na  

30 czerwca 2017 r. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z osiągniętymi wynikami. 

Wpływ czynników makroekonomicznych na wyniki instrumentów dłużnych  

w pierwszej połowie 2017 r.  

W pierwszej połowie 2017 roku duży wpływ na światowe rynki obligacji miały oczekiwania 

inwestorów względem nowego prezydenta USA.  W związku z zapowiadanym przez Donalda 

Trumpa szerokim programem stymulacji fiskalnej (obniżka podatków, większe wydatki 

rządowe), inwestorzy spodziewali się mocnego przyśpieszenia w amerykańskiej gospodarce. 

Gdyby program wszedł w życie, kwestią czasu byłby dalszy spadek stopy bezrobocia w 

USA, a także wzrost płac i cen amerykańskich aktywów. W dobie ciągle niskiej dynamiki 

PKB w Europie, czynniki te silnie wspierały amerykańską walutę. Inwestorzy na światowych 

rynkach długu obawiali się kontynuacji, a nawet przyśpieszenia przez amerykański bank 

centralny (Fed) rozpoczętego w 2016 roku cyklu podwyższania stóp procentowych. 

Spowodowało to wzrost oprocentowania 10-letnich obligacji amerykańskich do 2,60 proc w 

połowie marca. Ostatecznie reformy proponowane przez Trumpa napotkały na 

niespodziewany opór w Kongresie i termin ich wprowadzenia został mocno opóźniony.  

Zatrzymanie inicjatyw gospodarczych prezydenta, wraz ze spadającą w drugim kwartale 

ceną ropy naftowej i niewielkim wyhamowaniem poprawy na rynku pracy w USA, przyczyniły 

się do odbudowania popytu na amerykański dług, obniżając rentowności 10-letnich obligacji 

USA poniżej 2,30 proc. 

Na rynku papierów dłużnych w Polsce pierwsze dwa miesiące 2017 roku upłynęły pod 

znakiem nerwowej reakcji inwestorów na dynamicznie rosnącą inflację. Pierwotną przyczyną 

podwyższenia poziomu wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych CPI w Polsce był duży 

roczny wzrost cen ropy naftowej i surowców energetycznych na światowych rynkach. W 

krajach Emerging Markets, w tym i Polsce, efekt ten został dodatkowo wzmocniony przez 

osłabianie się walut lokalnych do amerykańskiego dolara. W konsekwencji w pierwszych 

miesiącach 2017 roku inflacja podskoczyła do 2,2% (choć przez większą część 2016 roku 

utrzymywała się poniżej zera). Pomimo że odczyty w tej wysokości mieszczą się w celu 



inflacyjnym ustalonym przez Narodowy Bank Polski, tak duża dynamika wzrostu 

w połączeniu z rosnącą konsumpcją zaczęła rodzić obawy, że Rada Polityki Pieniężnej 

rozpocznie zacieśnianie polityki pieniężnej.  

W pierwszych miesiącach krajowy rynek długu zmagał się z odpływem inwestorów 

zagranicznych, którzy krytycznie oceniali reformy instytucjonalne przeprowadzane przez 

polski rząd. W tym samym czasie znacząco wzrosła podaż obligacji na rynku pierwotnym, 

gdzie Ministerstwo Finansów chciało w jak największym stopniu zapewnić z góry 

finansowanie wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2017. W rezultacie rentowności 

10-letnich polskich obligacji skarbowych gwałtownie wzrosły, zbliżając się do 4 proc. 

Przecena obligacji i niesprzyjające otoczenie polityczno-makroekonomiczne przyczyniły się 

do słabych wyników funduszy dłużnych i strategii opartych na długich stopach procentowych 

w styczniu i lutym. 

Od końca lutego, kiedy wskaźnik inflacji osiągnął tegoroczne maksimum, sytuacja na rynku 

długu w Polsce zaczęła się poprawiać. Trend wzrostu cen (tj. spadku rentowności) obligacji 

zyskał dodatkowo na sile, gdy Ministerstwo Finansów pochwaliło się dynamicznie rosnącymi 

wpływami z podatków (szczególnie VAT). Uszczelnienie systemu podatkowego, wzrost 

przychodów podatkowych w wyniku dynamicznie rosnącej konsumpcji  oraz dobra kontrola 

wydatków spowodowały, że na koniec czerwca mieliśmy do czynienia z pierwszą od 1989 

roku nadwyżką budżetową. Świetne wykonanie budżetu zmniejszyło zapotrzebowanie 

budżetu państwa na pożyczki. Reakcją Ministerstwa Finansów było znaczne ograniczenie 

podaży obligacji na rynku pierwotnym, a nawet zapowiedź wstrzymania przetargów 

w miesiącach wakacyjnych, co dodatkowo wsparło ceny na rynku wtórnym.  

Pod koniec pierwszego półrocza bieżącego roku rentowność obligacji 10-letnich w Polsce 

spadła do około 3,20 proc. Mocny drugi kwartał pozwolił funduszom dłużnym z nawiązką 

odrobić straty z początku roku i odnotować dobre wyniki inwestycyjne w całym pierwszym 

półroczu.  

Wpływ czynników makroekonomicznych na  rynki akcji w pierwszej połowie 2017 r.  

Na światowych rynkach akcji początek 2017 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wzrostów, 

które zapoczątkował wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA. Oprócz czynnika 

politycznego (inwestorzy dyskontowali obietnice złożone przez amerykańskiego prezydenta 

podczas kampanii wyborczej), hossę wspierały pozytywne dane makroekonomiczne 

napływające z większości gospodarek. Wzrost gospodarczy rozłożył się równomiernie 

pomiędzy różne regiony globu – taka sytuacja nie miała miejsca od dawna. Dobra kondycja 

globalnej gospodarki rozbudziła w inwestorach oczekiwania na poprawę wyników 

finansowych przez spółki, co znacząco wsparło rynki akcji.  



Na zachowanie światowych giełd w dużym stopniu wpływała także polityka największych 

banków centralnych. Zarówno amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), jak i Europejski Bank 

Centralny podobnie oceniały globalną sytuację makroekonomiczną. Obie instytucje zakładały 

silny oraz równomierny globalny wzrost gospodarczy, a także spadek bezrobocia, który 

powinien stwarzać coraz większe napięcia po stronie podaży pracy, a w efekcie dać impuls 

inflacyjny. Taki pogląd banków centralnych na sferę gospodarczą rysuje się już od kilku 

miesięcy i daje coraz mniej argumentów zwolennikom luźnej polityki monetarnej. Dlatego też 

wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych o zacieśnianiu polityki monetarnej, a także 

podwyżki stóp procentowych dokonane przez Fed w pierwszym półroczu nie wywołały 

negatywnych reakcji na rynkach akcji.  

W pierwszej połowie 2017 roku indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 osiągał kolejne 

szczyty, a do końca czerwca zyskał 8,24%. Dodatnie stopy zwrotu dominowały również na 

innych giełdach rynków rozwiniętych, m.in. w Europie Zachodniej.  Warto jednocześnie 

zaznaczyć, że pod koniec pierwszego półrocza rynki akcji w strefie euro zachowywały się 

relatywnie gorzej. Spadki, pomimo cały czas napływających dobrych danych 

makroekonomicznych, wywołało umacniające się euro, które zaczęło budzić obawy 

inwestorów o przyszłą kondycję europejskiej gospodarki. Ostatecznie w pierwszych sześciu 

miesiącach niemiecki indeks DAX wzrósł o 7,35%, a francuski CAC 40 o 5,31%.  

W minionymi półroczu bardzo pozytywne stopy zwrotu przyniosły giełdy rynków 

wschodzących, także w Europie Środkowo-Wschodniej. Indeks MSCI EM (Emerging 

Markets) zyskał ponad 17%, podczas gdy w tym samym czasie MSCI World urósł o 10,25%. 

Pozytywny wpływ na rynki wschodzące miał przede wszystkim wzrost cen surowców i 

osłabiający się dolar. Na szczególną uwagę zasługuje giełda turecka, której indeks BIST 100 

zyskał ponad 28,5% i gdyby nie słabość liry tureckiej, stopy zwrotu dla inwestorów 

zagranicznych byłyby naprawdę spektakularne. 

 

W ostatnich miesiącach można zaobserwować silną korelację polskiego rynku akcji z 

indeksami innych rynków wschodzących. Szczególnie duża zbieżność występuje w 

przypadku kształtowania się cen akcji dużych spółek. Widoczny był także wzrost 

zainteresowania zagranicznych inwestorów, również poprzez fundusze ETF, polską giełdą, 

co potwierdza wysoki udział w obrotach na GPW globalnych brokerów. Na korzyść 

warszawskiej giełdy w pierwszym półroczu 2017 roku przemawiał fakt, że twarde dane 

napływające z gospodarki stały się dla inwestorów zagranicznych ważniejsze niż lokalna 

polityka. Znalazło to odzwierciedlenie w ocenach agencji ratingowych, które zmieniły swoje 

negatywne nastawienie do Polski.  

 



Półroczne wyniki subfunduszy UniFunduszeSFIO zarządzanych przez Union Investment 

TFI według stanu na 30 czerwca 2017 r. przedstawiały się następująco: 

Subfundusz 
6-miesięczna stopa zwrotu w pierwszej 

połowie 2017 r. 

UniFunduszeSFIO 

UniWIBID Plus 1,09% 

EURIBOR 0,31% 

UniObligacje Aktywny 3,93% 

SGB Gotówkowy 1,69% 

UniAkcje Biopharma 8,60% 

UniAkcje Globalny Dywidendowy 0,48% 

UniGotówkowy Aktywa Polskie* 0,28% 

SGB Zagraniczny 1,74% 

SGB Dłużny 3,50% 

UniAktywny Pieniężny 1,97% 

UniAkcje: Daleki Wschód 7,31% 

 
* Stopa zwrotu za okres od 12.04.2017 do 30.06.2017 

Źródło: Opracowanie własne Union Investment TFI S.A. 

Napływy do subfunduszy UniFunduszeSFIO, zarządzanych przez Union Investment TFI, 

w pierwszej połowie 2017 r. 

W pierwszym półroczu 2017 r. struktura aktywów subfunduszy UniFunduszeSFIO, 

zarządzanych przez Union Investment TFI ukształtowała się następująco: 

W minionym półroczu najwięcej aktywów pozyskał subfundusz UniAktywny Pieniężny. Bilans 

jego sprzedaży wyniósł +100,3 mln zł. UniAktywny Pieniężny działa od grudnia 2015 r. Jego 

polityka inwestycyjna bazuje na sprawdzonym na przestrzeni lat procesie inwestycyjnym 

zaimplementowanym w subfunduszu UniKorona Pieniężny (UniFunduszeFIO), 

charakteryzujący się bardziej aktywnym zarządzaniem oraz nieco wyższym ryzykiem stopy 

procentowej i kredytowym. W pierwszej połowie 2017 r. subfundusz wypracował stopę 

zwrotu w wysokości 1,97%.  



W okresie sprawozdawczym przewagę wpłat nad wypłatami zanotowały ponadto 

subfundusze: SGB Gotówkowy (+25,2 mln zł), UniGotówkowy Aktywa Polskie (+4 mln zł), 

UniAkcje Biopharma (+3,8 mln zł), UniAkcje: Daleki Wschód (+1,5 mln zł) i UniAkcje 

Globalny Dywidendowy (+1,2 mln zł). Część subfunduszy UniFunduszeSFIO zanotowała 

ujemny bilans sprzedaży. 

W rezultacie struktura aktywów subfunduszy UniFunduszeSFIO zarządzanych przez 

Union Investment TFI, na dzień 30 czerwca 2017 r., ukształtowała się następująco: 

Sukcesy towarzystwa w pierwszej połowie 2017 r. 

W marcu br. subfundusz UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) otrzymał od firmy Analizy 

Online nagrodę Alfa 2016 dla najlepszego funduszu akcji polskich. Według Analiz Online jest 

to „dobrze znany na rynku fundusz, który od kilku lat należy do ścisłej czołówki najlepszych 

rozwiązań w swojej grupie. Jako jedyny od czterech lat bije wynik krajowej giełdy, mierzony 

zmianą wartości indeksu WIG. Poza tym, regularnie od 2011 roku plasuje się w pierwszym 

lub w drugim kwartylu stóp zwrotu w swojej grupie”. Analizy Online utrzymały także wysoki, 

4-gwiazdkowy rating dla subfunduszu UniLokata (UniFundusze FIO). 

Z wyrazami szacunku 
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Wprowadzenie 

Nazwa Funduszu 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz został 
utworzony 6 lipca 2009 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 484. 

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami działającym 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (Dz.U. z 2014 roku, poz. 157 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 
oraz w Statucie. 

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w skład Funduszu wchodziły następujące Subfundusze: 

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia 

1 Subfundusz UniEURIBOR 8 lipca 2009 r. 

2 Subfundusz SGB Gotówkowy 20 sierpnia 2013 r. 

3 Subfundusz UniWIBID Plus 21 maja 2003 r. 

4 Subfundusz UniObligacje Aktywny  7 kwietnia 2011 r. 

5 UniAkcje: Daleki Wschód 01 grudnia 2014 r. 

6 UniAkcje Biopharma 20 sierpnia 2015 r. 

7 UniAkcje Globalny Dywidendowy 20 sierpnia 2015 r. 

8 SGB Zagraniczny 11 września 2015 r. 

9 UniAktywny Pieniężny 16 grudnia 2015 r. 

10 SGB Dłużny 21 marca 2016 r. 

11 UniGotówkowy Aktywa Polskie  12 kwietnia 2017 

W związku rozpoczęciem likwidacji Subfunduszu UniObligacje Zamienne, Subfunduszu UniStrategie 
Dynamiczny oraz Subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, 
Subfundusze te nie są prezentowane w połączonym półrocznym sprawozdaniu UniFundusze SFIO. 

Czas trwania każdego Subfunduszu jest nieograniczony.  

Przedstawiona poniżej polityka inwestycyjna Subfunduszy obowiązywała na dzień 30 czerwca 2017 r.  

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz UniEURIBOR 

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej Wartości Aktywów Subfunduszu. 

Zamiarem Subfunduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż benchmark ustalony dla Subfunduszu. 
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
 
Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego. 

Kryteria doboru lokat 

1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest dążenie 
do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie rentowności wyższej niż określony 
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Benchmark przy zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów 
papierów wartościowych, w które inwestuje Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu.  

Dodatkowo stosuje się także kryteria: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) zgodności z ryzykiem kredytowym, 

6) wyceny, 

7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych 
na rynku. 

2. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim 
ryzyku niewypłacalności. 

3. Od 70% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego 
oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 
397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. 

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, 
stosując zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: 

1) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

2) dłużne papiery wartościowe, 

3) kwity depozytowe i listy zastawne, 

4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, 

5) Jednostki Uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – pod warunkiem 
że są zbywalne. 

3. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, może dokonywać lokat za granicą, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska 
i państwo członkowskie Unii Europejskiej. Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe objęte 
lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Nie mniej niż 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne 
papiery wartościowe denominowane w EUR. 

2. Do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe lub Instrumenty 
Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu, walutę obcą 
jednego państwa lub EUR.  

3. Ograniczeń dla papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez jeden 
podmiot, o których mowa powyżej, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:  

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, 

2) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem 
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. 



4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% Wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

5. Depozyty bankowe w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą 
stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

6. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą. 

7. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. 

8. W celu zarządzania płynnością Subfundusz jest uprawniony do zawierania z Depozytariuszem umów lokat 
terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni oraz umów rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących 
i pomocniczych. Umowy lokat terminowych zawierane są na czas trwania tych lokat na warunkach 
nie gorszych niż oferowane przez Depozytariusza innym klientom instytucjonalnym. Umowy rachunków 
rozliczeniowych zawierane są na warunkach uzgodnionych z Depozytariuszem nie gorszych niż oferowane 
przez Depozytariusza innym klientom instytucjonalnym. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz UniWIBID Plus 

Cel inwestycyjny 

Celem Subfunduszu jest ochrona realnej Wartości Aktywów Subfunduszu. 

Zamiarem Subfunduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Benchmark ustalony dla Subfunduszu. 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego.  

Kryteria doboru lokat 

1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest dążenie 
do osiągnięcia celu inwestycyjnego przez uzyskanie rentowności wyższej niż określony benchmark 
przy zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów papierów 
wartościowych, w które inwestuje Subfundusz.  

2. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, może dokonywać lokat za granicą. Papiery wartościowe 
i wierzytelności objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne 
dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni 
lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział Instrumentów 
Rynku Pieniężnego oraz dłużnych papierów wartościowych w wartości Aktywów Subfunduszu nie powinien 
być niższy niż 70%. 

Dodatkowo stosuje się także kryteria: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) zgodności z ryzykiem kredytowym, 

6) wyceny, 
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7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych 
na rynku. 

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. 

2. Fundusz lokuje swoje Aktywa Subfunduszu w: 

1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

2) dłużne papiery wartościowe, 

3) kwity depozytowe, 

4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,  

5) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,  

6) 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.91 ust. 9. Statutu 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w Instrumenty 
Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający 
do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych 
niż 397 dni, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 91 ust. 2 musi być niższy 
niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.  

2. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 
oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

3. Ograniczeń dla papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez jeden 
podmiot, o których mowa powyżej, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: 

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, 

2) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem 
jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. 

4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% Wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

5. Depozyty bankowe w jedynym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej 
nie mogą stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

6. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą. 

7. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz UniObligacje Aktywny 

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. 



Subfundusz realizuje cel inwestycyjny, jako Subfundusz elastycznego inwestowania, poprzez inwestowanie 
Aktywów Subfunduszu w kategorie lokat, w jakie Subfundusz może lokować, przede wszystkim w instrumenty 
finansowe o charakterze dłużnym, z uwzględnieniem przewidzianych zasad dywersyfikacji lokat. Subfundusz 
inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach 
obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Jest subfunduszem typu mieszanego. Przy lokowaniu 
środków Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

Kryteria doboru lokat 

1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, 
jest maksymalizacja wzrostu Wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym 
przy zachowaniu założonej płynności. 

2. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe, w które Subfundusz lokuje swoje Aktywa, są 
dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku 
papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych 
i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. 

3. Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne dłużne 
papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju 
sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się 
rynkowych stóp procentowych, prognozowanych zmian kształtu krzywej dochodowości i poziomu 
rynkowych stóp procentowych, stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego 
z danym papierem wartościowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego oraz ratingów emitentów 
opracowywanych przez uznane agencje ratingowe. Ponadto w przypadku obligacji zamiennych na akcje 
zastosowanie będą miały również podstawowe kryteria doboru lokat Subfunduszu oraz warunki zamiany 
obligacji na akcje. 

Dodatkowo stosuje się także kryteria: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) zgodności z ryzykiem kredytowym, 

6) wyceny, 

7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych 
na rynku. 

4. Lokaty w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 
lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 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. 

5. W odniesieniu do lokat w waluty obce, w jakie Subfundusz lokuje swoje Aktywa, stosowane są kryteria 
ryzyka kursowego danej waluty, oceny co do kształtowania się relacji poszczególnych walut portfela, 
a także dywersyfikacja portfela Subfunduszu pod względem zaangażowania Aktywów w lokaty 
denominowane w danej walucie. 



 6

6. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, o niskim 
ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane 
przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki pieniężne Uczestników 
będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 100 ust. 2 pkt 1), 2), 4), 5) i 6) Statutu. Subfundusz 
charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością 
składników lokat posiadanych w portfelu, z zastrzeżeniem, że Subfundusz będzie inwestował przede 
wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną 
zaangażowanie Subfunduszu w dane kategorie lokat i ich procentowy udział w Aktywach Subfunduszu 
może być zmienny w czasie, co zależy od indywidualnych decyzji zarządzającego Subfunduszem 
i od przyjętej strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Zmienne ryzyko inwestycyjne Subfunduszu może mieć 
wpływ na wahania jednostki uczestnictwa Subfunduszu.  

2. Fundusz lokuje swoje Aktywa Subfunduszu w: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz towarowe 
Instrumenty Pochodne, 

4) Jednostki Uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

5) waluty obce, 

6) depozyty bankowe. 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe – od 0% 
do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% 
do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe 
Instrumenty Pochodne – pod warunkiem że są zbywalne,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,  

5) waluty obce – od 0% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu, 

6) depozyty bankowe – od 0% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane 
przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie 
Unii Europejskiej oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia i Chorwacja.  

3. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wchodzących w skład Aktywów 
Subfunduszu. Łączna wartość papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży 
nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Subfunduszu. Łączna wartość papierów wartościowych 
jednego emitenta będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów 
Subfunduszu. Przy wyliczaniu limitów inwestycyjnych wynikających z ustawy oraz Statutu Subfunduszu 
uwzględnia się instrumenty finansowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży w odpowiednich limitach 
inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy oraz z Statutu w ten sposób, że ustala się dla każdego 
instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu 
inwestycyjnym Subfunduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem 
Krótkiej Sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje 
jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.  



4. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności 
wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% Wartości 
Aktywów Subfunduszu 

5. Zasad, o których mowa w pkt 4, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone 
lub gwarantowane przez:  

1) Skarb Państwa,  

2) Narodowy Bank Polski,  

3) państwo należące do OECD,  

4) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej 
jedno z państw należących do OECD. 

6. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% Wartości 
Aktywów Subfunduszu, przy czym łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekraczać 
50% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Lokaty w waluty obce nie mogą stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu w odniesieniu 
do jednej waluty obcej, przy czym łączna wartość lokat w waluty obce nie może stanowić więcej 
niż 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz SGB Gotówkowy  

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej Wartości Aktywów Subfunduszu. 

Zamiarem Subfunduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Benchmark ustalony dla Subfunduszu. 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego.  

Kryteria doboru lokat 

1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest dążenie 
do osiągnięcia celu inwestycyjnego przez uzyskanie rentowności wyższej niż określony benchmark 
przy zachowaniu wysokiej płynności oraz minimalizowaniu ryzyka niewypłacalności emitentów papierów 
wartościowych, w które inwestuje Subfundusz.  

2. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu może dokonywać lokat za granicą, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska 
i państwo członkowskie Unii Europejskiej. Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 
objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie 
lokat wymienione w art. 74 ust. 2 pkt 1) 2) 3) 4) i 5) Statutu kieruje się w szczególności następującymi 
kryteriami:  

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) ryzykiem kredytowym, 
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6) wyceny, 

7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych 
na rynku. 

4. Głównym kryterium doboru lokat dla depozytów bankowych jest oprocentowanie depozytów 
oraz wiarygodność kontrahenta. 

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Głównymi kategoriami lokat Subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. 

2. Fundusz lokuje swoje Aktywa Subfunduszu w: 

1) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

2) dłużne papiery wartościowe, 

3) kwity depozytowe i listy zastawne, 

4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, 
że są zbywalne, 

5) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych,  

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w Instrumenty 
Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający 
do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych 
niż 397 dni, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 74 ust. 2 Statutu musi być 
niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.  

2. Fundusz działający na rachunek Subfunduszu może dokonywać lokat za granicą, w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i 
państwo członkowskie Unii Europejskiej. Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe 
objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 50 % wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot 
oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 15% wartości 
Aktywów Subfunduszu.. 

4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% Wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

5. Depozyty bankowe w jedynym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej 
nie mogą stanowić więcej niż 20% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

6. 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. 

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w 
papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt. 6 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. 

8. Zasad, o których mowa w pkt. 6 i 7 powyżej, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe, Instrumenty 
Rynku Pieniężnego lub wierzytelności emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 



Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, jest 
obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość 
lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu 
łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące 
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 75 ust. 11b. Statutu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 
jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 

11. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których 
Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu nie 
więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty 
nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód 

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu 
w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniEM Fernost („UniEM Fernost ”) zarządzanego 
przez Union Investment Luxembourg S.A. (zwaną dalej w niniejszym rozdziale „Spółką“ lub „Spółką 
zarządzającą“). 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego.  

Kryteria doboru lokat 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% Aktywów 
tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) UniEM Fernost. W części, w której Aktywa 
Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 116 ust. 2 Statutu, 
zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych 
kategorii lokat innych niż tytuły uczestnictwa UniEM Fernost jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów 
Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje 
zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektyw rynków akcyjnych 
i rynków dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad 
dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych 
wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje 
identyfikacji trendu średnio i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy 
Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania 
aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie. 

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe określone w art. 116 ust. 2 pkt 1) Statutu 
są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku 
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papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych 
i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. 

4. Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne dłużne 
papiery wartościowe określone w art. 116 ust. 2 pkt 2) Statutu są dokonywane przede wszystkim 
na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru 
wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, prognozowanych 
zmian kształtu krzywej dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych, stosunku oczekiwanej 
stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem 
Rynku Pieniężnego oraz ratingów emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe. Ponadto 
w przypadku obligacji zamiennych na akcje zastosowanie będą miały również kryteria doboru lokat 
określone w pkt 3) powyżej oraz warunki zamiany obligacji na akcje. Dodatkowo stosuje się także kryteria: 

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. 

5. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, 
o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane 
przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. 

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach 
określonych w art.116 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach 
określonych w art.116 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych 
w art. 116 ust. 17 – 23 Statutu, pod warunkiem że są zbywalne,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych   
w art. 116 ust. 27 i art. 117 ust. 1 Statutu, 

5) waluty obce – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,  

6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 116 ust. 28 - 30 Statutu – od 0% do 30% wartości 
Aktywów Subfunduszu. 

2. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu 
w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach 
należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej 
oraz w następującym państwie nienależącym do OECD: Serbii.  

3. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, 
część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu 



(przepisu tego nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 
Instrumenty Pochodne, które zostały zawarte z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego 
organu nadzoru nad rynkiem finansowym). 

2. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, 
których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem 
nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

3. 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. 

4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt 3 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. 

5. Ograniczeń wskazanych w punkcie 3 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. 

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 
jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że 
wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. 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. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu 
łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące 
do grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7 powyżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, 
oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 

11. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat 
Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne UniEM Fernost, będącego głównym składnikiem 
lokat Subfunduszu UniAkcje: Daleki Wschód zostały określone w art. 117a. Statutu UniFundusze 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Subfundusz UniAkcje Biopharma 

Cel inwestycyjny 
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Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w tytuły 
uczestnictwa subfunduszu UniSector: BioPharma wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego UniSector 
(dalej jako „UniSector: BrioPharma”) zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. (zwaną dalej 
w niniejszym rozdziale „Spółką“ lub „Spółką zarządzającą“). 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego.  

Kryteria doboru lokat 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% Aktywów 
tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) UniSector: BioPharma. W części, w której Aktywa 
Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 156 ust. 2 Statutu, 
zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych 
kategorii lokat innych niż tytuły uczestnictwa UniSector: BioPharma jest maksymalizacja wzrostu wartości 
Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. 
Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektyw rynków 
akcyjnych i rynków dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym 
artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników 
makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych 
w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie 
tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia 
zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie. 

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe określone w art. 156 ust. 2 pkt 1) Statutu są 
dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku 
papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych 
i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. 

4. Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne dłużne 
papiery wartościowe określone w art. 156 ust. 2 pkt 2) Statutu są dokonywane przede wszystkim 
na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru 
wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, prognozowanych 
zmian kształtu krzywej dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych, stosunku oczekiwanej 
stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem 
Rynku Pieniężnego oraz ratingów emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe. Ponadto 
w przypadku obligacji zamiennych na akcje zastosowanie będą miały również kryteria doboru lokat 
określone w pkt 3) powyżej oraz warunki zamiany obligacji na akcje. Dodatkowo stosuje się także kryteria: 

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. 



5. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, 
o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane 
przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. 

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach 
określonych w art.156 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach 
określonych w art.156 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych 
w art. 156 ust. 17 – 23 Statutu, pod warunkiem że są zbywalne,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w art. 156 ust. 23 
i art. 157 ust. 1 Statutu, 

5) waluty obce – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,  

6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 156 ust. 24 - 25 Statutu – od 0% do 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu 
w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach 
należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej 
oraz w następującym państwie nienależącym do OECD: Serbii.  

3. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 
Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu 
(przepisu tego nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 
Instrumenty Pochodne, które zostały zawarte z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym). 

2. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których 
przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może 
przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

3. 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. 

4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt 3 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. 
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5. Ograniczeń wskazanych w punkcie 3 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. 

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 
jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że 
wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. 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. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu 
łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące 
do grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7 powyżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których 
Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu 
nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, oraz inne 
podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 

11. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat 
Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne UniSector: BioPharma, będącego głównym 
składnikiem lokat Subfunduszu UniAkcje Biopharma zostały określone w art. 157a. Statutu UniFundusze 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy 

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu 
w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniInstitutional Global High Dividend Equities zarządzanego 
przez Union Investment Privatfonds GmbH (zwaną dalej w niniejszym rozdziale „Spółką“ lub „Spółką 
zarządzającą“). 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego.  

Kryteria doboru lokat 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% Aktywów 
tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) UniInstitutional Global High Dividend Equities. 
W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorie lokat, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 164 
ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.  



2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu 
dla pozostałych kategorii lokat innych niż tytuły uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities 
jest maksymalizacja wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym 
przy zachowaniu założonej płynności. Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe 
zależą od oceny perspektyw rynków akcyjnych i rynków dłużnych papierów wartościowych, 
z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający 
Subfunduszem, na podstawie analizy czynników makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność 
poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio 
i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy Zarządzający Subfunduszem 
podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania aktywów Subfunduszu 
w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie. 

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe określone w art. 164 ust. 2 pkt 1) Statutu są 
dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku 
papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych 
i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. 

4. Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne dłużne 
papiery wartościowe określone w art. 164 ust. 2 pkt 2) Statutu są dokonywane przede wszystkim 
na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru 
wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, prognozowanych 
zmian kształtu krzywej dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych, stosunku oczekiwanej 
stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem 
Rynku Pieniężnego oraz ratingów emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe. Ponadto 
w przypadku obligacji zamiennych na akcje zastosowanie będą miały również kryteria doboru lokat 
określone w pkt 3) powyżej oraz warunki zamiany obligacji na akcje. Dodatkowo stosuje się także kryteria: 

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. 

5. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, 
o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane 
przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. 

Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach 
określonych w art.164 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach 
określonych w art.164 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych 
w art. 164 ust. 17 – 23 Statutu, pod warunkiem że są zbywalne,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych   
w art. 164 ust. 23 i art. 165 ust. 1 Statutu, 

5) waluty obce – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,  

6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 164 ust. 24 - 25 Statutu – od 0% do 30% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 
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2. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu 
w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach 
należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej 
oraz w następującym państwie nienależącym do OECD: Serbii.  

3. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, 
część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu 
(przepisu tego nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 
Instrumenty Pochodne, które zostały zawarte z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu 
nadzoru nad rynkiem finansowym). 

2. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, 
których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem 
nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

3. 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. 

4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt 3 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. 

5. Ograniczeń wskazanych w punkcie 3 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. 

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 
jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że 
wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. 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. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu 
łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące 
do grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7 powyżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których 
Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu 
nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, oraz inne 
podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 



10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 

11. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat 
Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne UniInstitutional Global High Dividend Equities, 
będącego głównym składnikiem lokat Subfunduszu UniAkcje Globalny Dywidendowy zostały określone 
w art. 165a. Statutu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz SGB Zagraniczny 

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu 
w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego PrivatFonds: Kontrolliert („PrivatFonds”) zarządzanego 
przez Union Investment Privatfinds GmbH (zwaną dalej w niniejszym rozdziale „Spółką“ lub „Spółką 
zarządzającą. 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego.  

Kryteria doboru lokat 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa 
PrivatFonds: Kontrolliert. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorię lokat, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie 
lokat określone w art. 148 ust. 2 Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu 
Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki pieniężne Uczestników będą 
lokowane w kategorie lokat określone w art. 148 ust. 2 Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem 
sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego zaangażowania 
w poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. 
Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu w dane kategorie lokat 
i ich procentowy udział w Aktywach Subfunduszu może być zmienny w czasie, co zależy od indywidualnych 
decyzji zarządzającego Subfunduszem i od przyjętej strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Subfundusz dąży 
do osiągania zysku w różnych warunkach rynkowych bez odnoszenia się do określonego benchmarku. 
Zmienne ryzyko inwestycyjne Subfunduszu może mieć wpływ na wahania jednostki uczestnictwa 
Subfunduszu. 

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu dla pozostałych 
kategorii lokat innych niż tytuły uczestnictwa PrivatFonds: Kontrolliert jest maksymalizacja wzrostu wartości 
Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej płynności. 
Proporcje zaangażowania w akcje i dłużne papiery wartościowe zależą od oceny perspektyw rynków 
akcyjnych i rynków dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym 
artykule zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników 
makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych 
w Statucie, dokonuje identyfikacji trendu średnio i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie 
tej analizy Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia 
zaangażowania aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie. 

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe określone w art. 148 ust. 2 pkt 1) Statutu są 
dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku 
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papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych 
i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. 

4. Lokaty Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz inne dłużne 
papiery wartościowe określone w art. 148 ust. 2 pkt 2) Statutu są dokonywane przede wszystkim 
na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru 
wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, prognozowanych 
zmian kształtu krzywej dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych, stosunku oczekiwanej 
stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem 
Rynku Pieniężnego oraz ratingów emitentów opracowywanych przez uznane agencje ratingowe. Ponadto 
w przypadku obligacji zamiennych na akcje zastosowanie będą miały również kryteria doboru lokat 
określone w pkt 3) powyżej oraz warunki zamiany obligacji na akcje. Dodatkowo stosuje się także kryteria: 

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. 

5. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych, 
o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane 
przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. 

 
Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach 
określonych w art.148 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach 
określonych w art.148 ust. 3 Statutu – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych 
w art. 148 ust. 17 – 23 Statutu, pod warunkiem że są zbywalne,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w art. 148 ust. 14 
i 24 oraz art. 149 ust. 1 Statutu, 

5) waluty obce – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,  

6) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 148 ust. 25 - 26 Statutu – od 0% do 100% 
wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w pkt. 1.1) i 1.2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu 
w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach 
należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej 
oraz w następującym państwie nienależącym do OECD: Serbii.  

3. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, 
część Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu 



(przepisu tego nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 
Instrumenty Pochodne, które zostały zawarte z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego 
organu nadzoru nad rynkiem finansowym). 

2. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, 
których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem 
nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

3. 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. 

4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt 3 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. 

5. Ograniczeń wskazanych w punkcie 3 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. 

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 
jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że 
wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. 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. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu 
łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące 
do grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7 powyżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, 
oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, lokuje nie mniej niż 70% Aktywów Subfunduszu w tytuły 
uczestnictwa funduszu PrivatFonds: Kontrolliert. 

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 

12. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat 
Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne PrivatFonds: Kontrolliert, będącego głównym 
składnikiem lokat Subfunduszu SGB Zagraniczny zostały określone w art. 149a. Statutu UniFundusze 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz UniAktywny Pieniężny 



 20

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej Wartości Aktywów Subfunduszu. 

Zamiarem Subfunduszu jest osiągnięcie lepszego wyniku niż Stopa Referencyjna ustalona dla Subfunduszu. 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego.  

Kryteria doboru lokat 

1. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery 
wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas 
pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana 
dla okresów nie dłuższych niż rok. 

2. 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 wysokiej płynności. 

3. Lokaty Subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju 
sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się 
rynkowych stóp procentowych. 

 
Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 

1. Subfundusz lokuje swoje Aktywa w następujące rodzaje lokat: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach 
 określonych w art. 66 ust. 3 Statutu, 

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 są na zasadach określonych w art. 66 ust. 3. 

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych 
w art. 66 ust. 4 – 8 Statutu, 

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w art. 66 ust. 9 Statutu, 

5) depozyty bankowe, na zasadach określonych w art. 66 ust. 10 Statutu.  

2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których 
przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie. 

3. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 
Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

Ograniczenia inwestycyjne 



1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w kategorie lokat 
określone w art. 66 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 66 
ust. 2 Statutu musi być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane 
w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. 

3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i art. 66a ust. 3a Statutu, nie może lokować 
więcej niż 25% Wartości Aktywów Funduszu w: 

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, ze zm.) 

lub 

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega 
szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów 
wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są 
inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie 
wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku 
niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych 
wynikających z tych papierów wartościowych. 

4. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w art. 66a ust. 3 Statutu, nie może przekraczać 
80% Wartości Aktywów Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% Wartości 
Aktywów Funduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego 
wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta 
wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych 
z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu. 

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

6. Przepisów ust. 2 i 5 (powyżej) nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi 
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym. 

7. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, 
których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem 
nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

8. 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. 

9. 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. 8 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. 

10. Ograniczeń wskazanych w ust. 8 i 9 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, 
jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że 
wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 
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12. 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. 

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu 
łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące 
do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 12 powyżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej. 

14. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, 
w których Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, 
oraz inne podmioty nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

15. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 
lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 

16. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% Aktywów Subfunduszu 
Aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 

17. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat 
Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz SGB Dłużny 

Cel inwestycyjny 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost  Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości 
lokat. 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Specjalizacja 

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych.  

Przy lokowaniu środków Subfundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu 
inwestycyjnego otwartego.  

Kryteria doboru lokat 

Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest maksymalizacja 
wzrostu wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym przy zachowaniu założonej 
płynności. Proporcje zaangażowania w papiery wartościowe, a w szczególności w rodzaje dłużnych papierów 
wartościowych zależą od oceny perspektyw rynków, z uwzględnieniem przewidzianych w niniejszym artykule 
zasad dywersyfikacji lokat. Zarządzający Subfunduszem, na podstawie analizy czynników 
makroekonomicznych wpływających na atrakcyjność poszczególnych kategorii lokat wskazanych w Statucie, 
dokonuje identyfikacji trendu średnio- i długookresowego dla danej kategorii lokat. Na podstawie tej analizy 
Zarządzający Subfunduszem podejmuje decyzje odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania 
aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat wskazane w Statucie.  
 
Rodzaje lokat dokonywanych przez Subfundusz 
 
Subfundusz lokuje swoje Aktywa w następujące rodzaje lokat: 

1) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

2) dłużne papiery wartościowe, 



3) kwity depozytowe i listy zastawne pod warunkiem, że są zbywalne, 

4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne pod warunkiem, że są 
zbywalne, 

5) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, 

6) certyfikaty inwestycyjne, 

7)  akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne prawa 
majątkowe, które, zgodnie z Ustawą, mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu, 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). 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w kategorie lokat 
określone w art. 82 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 82 
ust. 2 Statutu musi być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.  

3. Przepisu z pkt. 2 powyżej nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi 
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.  

4. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których 
przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może 
przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

5. 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.  

6. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w 
papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt. 5 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.  

7. Ograniczeń wskazanych w pkt. 5 i 6 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.  

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, jest 
obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość 
lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu 
łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące 
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 59 ust. 11 Statutu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości 
Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez 
jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.  

10. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których 
Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu nie 
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więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty 
nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów 
Subfunduszu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.  

12. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów 
Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

13. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat 
Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

Towarzystwo zarządzające Funduszem 

Organem Funduszu jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą 
w Warszawie, ul. Polna 11. 

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego. Kapitał 
zakładowy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 21 687,9 tys. zł. Jedynym akcjonariuszem Union Investment 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Union Asset Management Holding AG z siedzibą 
we Frankfurcie nad Menem wchodzący w skład grupy DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. 

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000050329 w dniu 5 października 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Okres sprawozdawczy 

Połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2017 r. i obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Zasady sporządzania połączonego sprawozdania finansowego 

Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się poprzez sumowanie odpowiednich pozycji 
sprawozdań jednostkowych poszczególnych Subfunduszy. W przypadku sprawozdań jednostkowych 
Subfunduszy denominowanych w walutach innych niż PLN (Subfundusz UniEURIBOR denominowany w EUR) 
poszczególne pozycje sprawozdania jednostkowego przelicza się na PLN wg następujących zasad: 

 Bilans Subfunduszu – według średniego kursu waluty, wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na dany 
dzień bilansowy,  

 Rachunek wyniku z operacji Subfunduszu – według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego wyliczonych przez Narodowy 
Bank Polski, 

 Różnice kursowe z przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku wyniku z operacji wykazuje się w pozycji 
VII Bilansu „Różnice kursowe z przeliczenia wyniku z operacji za okres sprawozdawczy”. 

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu UniEURIBOR na 30 czerwca 2017 r. zostało przeliczone na PLN 
przy zastosowaniu następujących kursów: 

 Bilans – EUR 4.2265 

 Rachunek wyniku z operacji – EUR 4.2474 

Kontynuacja działania 

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Fundusz przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  



Zgodnie z art. 36 ust. 3 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz 
może ulec rozwiązaniu jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej kwoty 50 mln zł lub 
Towarzystwo podejmie taką decyzję zgodnie z w art. 36 ust. 1 Statutu. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 2a Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
Subfundusz może ulec rozwiązaniu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadła poniżej kwoty 50 mln zł 
(10 mln w przypadku UniWibid Plus) lub Towarzystwo podejmie taką decyzję zgodnie z w art. 38 ust. 3 Statutu. 

W okresie sprawozdawczym oraz od dnia bilansowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego 
dla Subfunduszy: UniAkcje: Daleki Wschód, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB 
Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny oraz UniGotówkowy Aktywa Polskie wystąpiły przesłanki 
rozwiązania Subfunduszy, określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (Dz.U. z 2014 roku, poz. 157 z późn. zm.) lub Statucie 
Funduszu. Towarzystwo nie podjęło jednak decyzji o rozwiązaniu, któregokolwiek z  Subfunduszy 
wymienionych powyżej.  

W dniu 08 listopada 2016 roku Zarząd Union Investment TFI S.A. podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 
Subfunduszu UniObligacje Zamienne wyodrębnionego w ramach UniFundusze SFIO. Decyzja została podjęta 
z uwagi na utrzymywanie się wartości aktywów netto Subfunduszu UniObligacje Zamienne poniżej kwoty 50 
mln zł (art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO). Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 16.01.2017 r., 
zakończenie likwidacji nastąpiło w dniu 26.01.2017 roku. 

W dniu 04 kwietnia 2017 roku Zarząd Union Investment TFI S.A. podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 
Subfunduszu UniStrategie Dynamiczny wyodrębnionego w ramach UniFundusze SFIO. Decyzja została 
podjęta z uwagi na utrzymywanie się wartości aktywów netto Subfunduszu UniStrategie Dynamiczny poniżej 
kwoty 50 mln zł (art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO). Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu UniStrategie 
Dynamiczny nastąpiło w dniu 02.06.2017 roku, zakończenie likwidacji nastąpiło w dniu 16.06.2017  

W dniu 30 maja 2017 roku Zarząd Union Investment TFI S.A. podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 
Subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny wyodrębnionego w ramach UniFundusze SFIO. Decyzja została 
podjęta z uwagi na utrzymywanie się wartości aktywów netto Subfunduszu UniAbsolute Return Uniwersalny 
poniżej kwoty 50 mln zł (art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO). Data rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu 
UniAbsolute Return Uniwersalny to 28 czerwiec 2017 roku. Zakończenie likwidacji nastąpiło 14.08.2017. 

 

Informacje Dodatkowe 

Dokonano następujących ujawnień w Informacji Dodatkowej do jednostkowych sprawozdań finansowych 
Subfunduszy: 

Subfundusz UniGotówkowy Aktywa Polskie 

Pierwsza Wycena Subfunduszu UniGotówkowy Aktywa Polskie odbyła się w dniu 12 kwietnia 2017 r. 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku Uchwałą Zarządu subfundusz wyodrębniony z funduszu SFIO zmienił nazwę z 
UniAktywa Polskie na UniGotówkowy Aktywa Polskie. 

Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Union Investment TFI S.A. z dnia 06 kwietnia 2017 r. wynagrodzenie stałe 
oraz zmienne z tytułu zarządzania nie było pobierane. W dniu 6 czerwca 2017 r. Zarząd Union Investment TFI 
S.A. podjął uchwałę o pobieraniu wynagrodzenia zmiennego od 08 czerwca 2017 r. w wysokości 20% w skali 
roku. 

Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Union Investment TFI S.A. z dnia 06 kwietnia 2017 r. koszty limitowane 
oraz nielimitowane (za wyjątkiem prowizji maklerskich) wymienione w Statucie Subfunduszu były przez cały 
okres sprawozdawczy pokrywane przez Towarzystwo. 

 

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, 
płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszy 
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Subfunduszu UniGotówkowy Aktywa Polskie 

Na dzień 13.04.2017 r. wartość aktywów netto Subfunduszu przypadająca na jednostkę uczestnictwa została 
błędnie wyceniona. Błąd powstał w wyniku powtórnego wgrania przetworzonych przez Agenta Transferowego 
jednostek uczestnictwa. W wyniku błędu nie powstały żadne skutki finansowe. Błąd ten nie ma wpływu na 
bilans oraz rachunek wyniku z operacji Subfunduszu w  bieżącym okresie  sprawozdawczym. 

Dane uzupełniające dotyczące zdarzeń, jakie wystąpiły w okresie 
sprawozdawczym oraz po okresie sprawozdawczym 

Subfundusz UniWIBID Plus 

W dniu 11 marca 2013 r. UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty działający w imieniu 
Subfunduszu UniWIBID Plus zawarł z niezależnym podmiotem trzecim umowę partycypacji, w wyniku której, 
ryzyka ekonomiczne związane z bieżącą oraz przyszłą sytuacją spółki PBG S.A. w upadłości układowej, 
w tym również wynikające z trwającego postępowania upadłościowego, nie powinny mieć wpływu na Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu UniWIBID wydzielonego w UniFundusze Specjalistycznym Funduszu 
Inwestycyjnym Otwartym, a tym samym na cenę jednostki uczestnictwa Subfunduszu UniWIBID wydzielonego 
w UniFundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. 

Towarzystwo w celu odzwierciedlenia ryzyka kredytowego i niepewności co do realizacji przyszłych 
przepływów finansowych z obligacji wyemitowanych przez spółkę Action S.A. (PLACTIN00034, termin wykupu 
04 lipca 2017 r.) podjęło w dniu 01 sierpnia 2016 roku decyzje o ujęciu w tym Dniu Wyceny odpisu 
aktualizującego wartość obligacji odpowiednio do poziomu 80% wartości nominalnej obligacji oraz 0% 
należnych odsetek. W dniu 3 listopada 2016 r. Towarzystwo podjęło decyzję o ujęciu w tym Dniu Wyceny 
odpisu aktualizującego wartość obligacji odpowiednio do poziomu 50% wartości nominalnej obligacji oraz 0% 
należnych odsetek. W dniu 25 kwietnia 2017 r. Towarzystwo podjęło decyzję o ujęciu w tym Dniu Wyceny 
odpisu aktualizującego wartość obligacji odpowiednio do poziomu 25% wartości nominalnej obligacji oraz 0% 
należnych odsetek. 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. subfundusz UniWibid Plus odzyskał całość należnych odsetek oraz kwotę 3 694 
716, 09 zł, która stanowi 92,37% wartości nominalnej niewykupionych przez emitenta (Hawe S.A.) obligacji 
serii K_02 (data wykupu 13.08.2015 r.). 

Subfundusz UniObligacje Aktywny 

Na podstawie decyzji Union Investment TFI S.A. z dnia 26 września 2013 r. obligacje spółki Polimex-Mostostal 
S.A. były wyceniane na poziomie 0% wartości nominalnej obligacji oraz 0% należnych odsetek (w okresie  od 
26.09.2013 r. do 30.03.2017 r., w tym na dzień 31.12.2016 r.) W dniu 31 marca 2017 r. emitent dokonał zapłaty 
odsetek za okres 01.01.2017 - 31.03.2017. Biorąc pod uwagę ten fakt, a także aktualną sytuację ekonomiczno-
finansową emitenta, Towarzystwo dokonało aktualizacji oceny ryzyka realizacji przepływów z tytułu tych 
obligacji i w celu odzwierciedlenia aktualnej ich wartości postanowiło w dniu 31 marca 2017 r. o podniesieniu 
wyceny obligacji do 40% ich wartości nominalnej i 40% należnych odsetek. 

Podmiot, który przeprowadził przegląd połączonego sprawozdania finansowego 
Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy 

Podmiotem, który przeprowadził przegląd połączonego sprawozdania finansowego, jest Ernst & Young Audyt 
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1. 

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481039 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 130. 

 

Kategoria jednostek 



Każdy z Subfunduszy Funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
ma jedną kategorię jednostek uczestnictwa. 



Wartość według        
ceny nabycia          

w tys. zł

Wartość według        
wyceny na dzień       

bilansowy             
w tys. zł

Procentowy udział      
w aktywach            

ogółem

Wartość według        
ceny nabycia          

w tys. zł

Wartość według        
wyceny na dzień       

bilansowy             
w tys. zł

Procentowy udział      
w aktywach            

ogółem

Akcje 0 0 0,00 1 914 2 130 0,10

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 1 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 308 090 308 789 14,04 344 611 345 529 16,48

Dłużne papiery wartościowe 1 807 888 1 817 446 82,62 1 609 437 1 613 234 76,92

Instrumenty pochodne * 0 410 0,02 0 1 406 0,07

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 1 354 1 365 0,07

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania                               
mające siedzibę za granicą

47 310 49 697 2,26 50 763 54 360 2,59

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Razem 2 163 288 2 176 342 98,93 2 008 079 2 018 025 96,23

**) Na dzień 30.06.2017 r. dane obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny,                                                  
UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny, UniGotówkowe Aktywa Polskie

***) Na dzień 31.12.2016 r. dane obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus, UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne,                                                                                      
UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny.

30.06.2017 ** 31.12.2016 ***

SKŁADNIKI LOKAT

*) W portfelu prezentowane są wyceny dodatnie instrumentów pochodnych,wyceny ujemne prezentowane są w zobowiązaniach Funduszu.



BILANS 30.06.2017 * 31.12.2016 **

I.     Aktywa 2 199 944 2 097 182

1.    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 224 24 050

2.    Należności 13 994 2 780

3.    Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 1 384 52 327

4.    Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 634 441 549 638

–    dłużne papiery wartościowe 634 440 544 911

5.    Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 541 901 1 468 387

–    dłużne papiery wartościowe 1 183 006 1 068 323

6.    Nieruchomości 0 0

7.    Pozostałe aktywa 0 0

II.    Zobowiązania 268 883 207 754

III.    Aktywa netto (I-II) 1 931 061 1 889 428

IV.    Kapitał subfunduszu 1 502 833 1 494 127

1.    Kapitał wpłacony 27 679 296 26 357 571

2.    Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -26 176 463 -24 863 444

V.    Dochody zatrzymane 424 507 393 660

1.    Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 474 452 455 826

2.    Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -49 945 -62 166

VI.   Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 394 1 280

VII.  Różnice kursowe z przeliczenia wyniku z operacji za okres sprawozdawczy, w tym: 3 327 361

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 180 689

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 549 -316

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 402 -12

VII.  Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 931 061 1 889 428

**) Na dzień 31.12.2016 r. dane obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus, UniAkcje: Daleki Wschód,                                
UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy,                                                 
SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny.

*) Na dzień 30.06.2017 r. dane obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus, UniAkcje: Daleki Wschód,                                  
UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny, UniGotówkowe Aktywa Polskie



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
01.01.2017             

– 30.06.2017 *
01.01.2016             

– 31.12.2016 **
01.01.2016             

– 30.06.2016 **

I.     Przychody z lokat 31 196 57 204 26 992

1.    Dywidendy i inne udziały w zyskach 210 463 177

2.    Przychody odsetkowe 30 403 56 272 26 566

3.    Dodatnie saldo różnic kursowych 435 130 88

4.    Pozostałe 148 339 161

II.    Koszty subfunduszu 13 112 24 733 13 383

1.    Wynagrodzenie dla towarzystwa 11 763 21 376 11 480

w tym z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie 1 722 2 634 1 860

2.    Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

3.    Opłaty dla depozytariusza 39 120 55

4.    Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu 474 1 165 555

5.    Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

6.    Usługi w zakresie rachunkowości 257 485 234

7.    Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu 0 0 0

8.    Usługi prawne 3 17 13

9.    Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 2 0

10.  Koszty odsetkowe 4 10 247

11.  Ujemne saldo różnic kursowych 473 1 432 758

12.  Pozostałe 99 126 41

III.    Koszty pokrywane przez Towarzystwo 542 1 262 586

IV.    Koszty Subfunduszu netto (II-III) 12 570 23 471 12 797

V.    Przychody z lokat netto (I-IV) 18 626 33 733 14 195

VI.   Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 11 335 -3 560 6 491

1.    Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 12 221 -4 013 -773

–    z tytułu różnic kursowych 8 680 2 770 3 507

2.    Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat,                   
w tym:

-886 453 7 264

–    z tytułu różnic kursowych -11 012 -939 574

VII.  Wynik z operacji 29 961 30 173 20 686

*) Dane za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r. dane obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus, UniAkcje: Daleki Wschód, 
UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny, UniGotówkowe Aktywa Polskie

**) Dane za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus, UniAkcje: Daleki Wschód, 
UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny, 
UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny.



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
01.01.2017             

– 30.06.2017 *
01.01.2016             

– 31.12.2016 **

I.     Zmiana wartości Aktywów Netto

1.    Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego *** 1 857 438 1 539 701

 różnica kursowa wynikająca z przeliczenia sald z dnia 30 czerwca 2017 r. a 31 grudnia                  
2016 r.

2 989 -3 379

2.    Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 29 961 30 173

a)    przychody z lokat netto 18 626 33 733

różnice kursowe z przeliczenia -6 1

b)    zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 221 -4 013

różnice kursowe z przeliczenia 8 8

c)    wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -886 453

różnice kursowe z przeliczenia -2 -2

3.    Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 29 961 30 180

różnice kursowe z przeliczenia -1 7

4.    Różnice kursowe z przeliczenia wyniku z operacji za okres sprawozdawczy, w tym: 0 7

a)     przychody z lokat netto -6 1

b)     zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 8

c)     wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 -2

5.    Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (razem) 0 0

a)    z przychodów z lokat netto 0 0

b)    ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

c)    z przychodów ze zbycia lokat 0 0

6.    Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 43 662 319 547

a)    zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych Jednostek                                 
Uczestnictwa)

1 453 723 3 549 064

b)    zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych Jednostek                        
Uczestnictwa)

-1 410 061 -3 229 517

7.    Łączna zmiana Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 73 623 349 727

8.    Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 931 061 1 889 428

9.    Średnia wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 1 916 371 1 842 262

*) Dane za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r. dane obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus,                                              
UniAkcje: Daleki Wschód, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny,                                                     
UniGotówkowe Aktywa Polskie

**) Dane za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. obejmują Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor, UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus,                                                 
UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAbsolute Return Uniwersalny, UniAkcje Biopharma,                                                             
UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny.

***) Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego obejmuje dane dla Subfundusze: SGB Gotówkowy, UniEuribor,                                              
UniObligacje Aktywny, UniWibid Plus, UniAkcje: Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAbsolute Return Uniwersalny,                                   
UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny, UniAktywny Pieniężny, SGB Dłużny. (Zgodnie z art. 36 ust 2 pkt 2                                                 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych do połączonego                                  
sprawozdania finansowego nie włącza się sprawozdań jednostkowych subfunduszy, które  zostały zlikwidowane w trakcie okresu, za który sporządza się                              
połączone sprawozdanie finansowe.). Różnica w wartości aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wykazana w  w kwocie                                      
– 29 001 tys. zł wynika z likwidacji UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAbsolute Return Uniwersalny w bieżącym okresie                                                    
sprawozdawczym. 










