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Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

 

Część I. Fundusz 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

Art. 1. Fundusz 

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w 

Statucie „Funduszem”.  

2. Fundusz może używać nazwy skróconej UniFundusze FIO.  

3. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „Ustawą”, powstałym z przekształcenia w trybie art. 240 

ust. 1 Ustawy następujących funduszy inwestycyjnych:  

1) UniKorona Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

2) UniKorona Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

3) UniDolar Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

4) UniStoProcent PlusFundusz Inwestycyjny Otwarty,  

5) UniKorona Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

6) UniKorona Akcje Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

7) UniGlobal Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

8) UniAktywnaAlokacja(95%) Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

9) UniStoProcent Bis Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  

10) UniAkcje: Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty.  

4. Fundusz w przypadku zawarcia z pracodawcą umowy o wnoszenie składek do poszczególnych Subfunduszy, 

może realizować pracownicze programy emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych (DzU z 2004 r., nr 116 poz. 1207 ze zm.) na zasadach określonych w 

tej ustawie, Statucie oraz umowie z pracodawcą.  

5. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.  

 

Art. 2. Siedziba i adres Funduszu 

Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 

Akcyjna.  

 

Art. 3. Przedmiot działalności Funduszu 

1. Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego 
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proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe.  

2. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz, ze szczególnym uwzględnieniem interesu Uczestników, 

przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w Ustawie.  

 

Art. 4. Subfundusze.  

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:  

1) UniKorona Pieniężny,  

2) UniKorona Obligacje,  

3) UniDolar Pieniężny,  

4)  (skreślono),  

5) UniKorona Zrównoważony,  

6) UniKorona Akcje,  

7) (skreślono),  

8) (skreślono), 

9) (skreślono),  

10) UniAkcje: Nowa Europa,  

11) (skreślono),  

12) (skreślono),  

13) (skreślono), 

14) UniMax, 

15) UniAkcje Wzrostu, 

16) (Skreślono), 

17) UniObligacje: Nowa Europa, 

18) UniStabilny Wzrost, 

19) UniAkcje Małych i Średnich Spółek 

20) UniAkcje: Turcja,  

21) UniAkcje Dywidendowy,   

22) UniAkcje: 3,   

23) UniAkcje: 4,   

24) UniAkcje: 5,   
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25) UniMieszany: 1,   

26) UniMieszany: 2,   

27) UniMieszany: 3,   

28) UniLokata,   

29) UniDług: 2, 

30) UniAkcje: 6, 

31) UniAkcje: 7, 

32) UniAkcje: 8, 

33) UniAkcje: 9, 

34) UniAkcje: 10, 

35) UniAkcje: 11. 

2. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.  

3.  Subfundusze prowadzą różną politykę inwestycyjną.  

4. Nowe Subfundusze mogą być tworzone na zasadach określonych w Art. 39 Statutu.  

 

Art. 5. Definicje i skróty 

Użyte w niniejszym Statucie określenia mają następujące znaczenie:  

1) Agent Transferowy – podmiot, który w imieniu Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników a także Subrejestry oraz 

wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu lub Towarzystwa,  

2) Aktywa Funduszu – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, 

prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw,  

3) Aktywa Subfunduszu – mienie każdego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników do 

danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; Aktywa 

wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu,  

4) Aktywny Rynek – rynek spełniający łącznie następujące kryteria:  

– instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,  

– zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,  

– ceny są podawane do publicznej wiadomości,  

4a) Całkowita ekspozycja- obliczana, uznanymi metodami, wyrażona w walucie, w której wyceniane są aktywa 

funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego 

zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. 

5) Depozytariusz – Deutsche Bank /Polska/ Spółka Akcyjna prowadzący rejestr Aktywów Funduszu,  
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6) Dystrybutor – inny niż Towarzystwo, podmiot mający prawo do prowadzenia działalności pośrednictwa w 

zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, uprawniony na podstawie umowy z Funduszem lub 

Towarzystwem do występowania i składania oświadczeń w imieniu Funduszu w związku ze zbywaniem i 

odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, 

7) Dzień Wyceny – dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustalenia 

Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz ustalenia Wartości Aktywów 

Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego Subfunduszu. Dniem tym jest każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., 

7a) EUR – euro, prawny środek płatniczy na terenie Strefy Euro,  

8) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

9) Indywidualne Konto Emerytalne lub IKE – wyodrębniony zapis w Subrejestrze, prowadzony przez Fundusz dla 

Uczestnika IKE zgodnie z przepisami Ustawy o IKE/IKZE, Statutu i Umowy o prowadzenie IKE, służący do 

ewidencjonowania jego danych,  

9a) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego lub IKZE – wyodrębniony zapis w Rejestrze Uczestników, 

prowadzony przez Fundusz dla Uczestnika IKZE zgodnie z przepisami Ustawy o IKE/IKZE, Statutu i Umowy o 

prowadzenie IKZE, służący do ewidencjonowania jego danych, 

9b) Instrumenty Finansowe- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. 

10) Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub 

wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio 

zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych,  

11) Instrumenty Rynku Pieniężnego – papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie 

wierzytelności pieniężne: 

a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia 

lub 

b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w 

okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 

c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku 

instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) lub b)  

 - oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na 

warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe 

nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu Instrumentu Rynku Pieniężnego,  

12) Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka – prawo Uczestnika do udziału w Aktywach Netto danego Subfunduszu. 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, wskazanych w art. 16, 

13) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego,  

14) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza 

rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami,  

15) Regulamin IKE – Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, stanowiący integralną część 

Umowy o prowadzenie IKE,  

15a) Regulamin IKZE – Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, stanowiący 

integralną część Umowy o prowadzenie IKZE, 
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16) Rejestr Uczestników – elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników; w ramach Rejestru 

Uczestników, Fundusz wydziela Subrejestry Uczestników dla każdego Subfunduszu,  

17) Statut – Statut UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,  

18) Subfundusz – nie posiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu, 

charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną,  

19) Subrejestr – elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika w danym Subfunduszu,  

20) TabeleOpłat – ustalane przez Fundusz zestawienie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej dla 

poszczególnych Subfunduszy udostępniane u Dystrybutorów i w siedzibie Funduszu osobie przystępującej do 

Subfunduszu oraz Uczestnikowi przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa,  

21) Towarzystwo – Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, 

21a) Trwały nośnik informacji- rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez 

czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim 

informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie 

jakiej zostały sporządzone lub przekazane. 

22) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na 

rzecz której w Subrejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części,  

23) Uczestnik IKE– osoba fizyczna, która gromadzi środki na IKE, 

23a) Uczestnik IKZE– osoba fizyczna, która gromadzi środki na IKZE, 

24) Umowa o prowadzenie IKE – pisemna umowa zawarta z Funduszem przez osobę uprawnioną do gromadzenia 

oszczędności na IKE, na podstawie przepisów Ustawy o IKE/IKZE, regulująca uprawnienia i obowiązki Funduszu 

i Uczestnika IKE, 

24a) Umowa o prowadzenie IKZE – pisemna umowa zawarta z Funduszem przez osobę uprawnioną do 

gromadzenia oszczędności na IKZE, na podstawie przepisów Ustawy o IKE/IKZE, regulująca uprawnienia i 

obowiązki Funduszu i Uczestnika IKZE,  

25) USD – dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,  

26) Ustawa o IKE/IKZE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,  

26a) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2002 r., Nr 76, poz. 

694, ze zm.), 

27) Wartość Aktywów Netto Funduszu – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu,  

28) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu – wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu 

związane z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań Funduszu dotyczących 

całego Funduszu,  

29) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto danego 

Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, 

które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla każdej kategorii Jednostki Uczestnictwa, 

30) Zgromadzenie Uczestników, Zgromadzenie- organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w statucie i 

Ustawie. 
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Rozdział II. Organy Funduszu.  

 

Art. 6. Organ Funduszu i sposób jego reprezentacji. Odpowiedzialność Towarzystwa 

1. Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Zgromadzenie Uczestników. 

2. Towarzystwo zarządza Funduszem i jako jego organ reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.  

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa 

łącznie lub członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem.  

4. Towarzystwo działa w interesie Uczestników.  

5. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo 

odpowiedzialności nie ponosi.  

6. Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 5 Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.  

Art. 6a. Zgromadzenie Uczestników 

1. Zgromadzenie Uczestników wykonuje czynności określone poniżej w Statucie oraz w Ustawie. 

2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru uczestników funduszu 

według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników. W 

sprawach dotyczących tylko subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami uprawnieni do udziału w 

Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy tego subfunduszu.  

3. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa 

udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zgromadzenie uczestników zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na 

stronie internetowej www.union-investment.pl, a następnie zawiadomi o tym każdego uczestnika indywidualnie 

przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji co najmniej 21 dni przed planowanym terminem 

Zgromadzenia Uczestników. 

5. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeśli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co najmniej 50% 

jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia 

uczestników. 

6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się 

zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 

7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na: 

 1) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia 

przez subfundusz w funduszu w wydzielonymi subfunduszami działalności jako subfundusz powiązany; 

 2) zmianę funduszu podstawowego; 

 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany; 

 4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy; 

 5) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo 

http://www.union-investment.pl/
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 6) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw  przez spółkę 

zarządzającą. 

8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przestawić 

uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień 

związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust 7, w tym odpowiedzieć na zadanie przez uczestników pytania. 

9. Każdy z Uczestników biorący udział w Zgromadzeniu Uczestników może przed podjęciem uchwały w przedmiocie 

o którym mowa w ust 7, może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w zakresie zasadności wyrażenia zgody,  

10. Każda Jednostka Uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu.  

11. Uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust 7 zapadają większością 2/3 głosów uczestników obecnych lub 

reprezentowanych na zgromadzeniu. 

12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza. 

13. W zakresie nieuregulowanym w Statucie lub Ustawie tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz 

podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników. 

14 Zgromadzenie Uczestników odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu 

oraz zawiadomieniu których mowa w ust 4 

15. Koszty zwołania zgromadzenia ponosi Towarzystwo. 

Rozdział III. Depozytariusz. Prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu.  

 

Art. 7. Depozytariusz 

1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu i Subrejestry Aktywów wszystkich Subfunduszy na 

podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26.  

2. Umowa o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu określa szczegółowe obowiązki Depozytariusza oraz sposób 

ich wykonywania. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie.  

3. Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu, niezależnie od Towarzystwa.  

 

Rozdział IV. Wpłaty do Funduszu oraz Subfunduszy.  

 

Art. 8. Wpłaty niezbędne do utworzenia Funduszu.  

Fundusz powstał z przekształcenia, w trybie art. 240 ust. 1 Ustawy, funduszy inwestycyjnych otwartych wskazanych 

w Art. 1 ust. 3 Statutu i do jego utworzenia nie jest konieczne zebranie wpłat. 

 

Art. 9. Wpłaty niezbędne do utworzenia UniMax, UniAkcje Polska 2012 (obecnie UniAkcje Wzrostu), UniStabilny 

Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje: Turcja, UniAkcje 

Dywidendowy, UniAkcje: 3, UniAkcje: 4, UniAkcje: 5, UniMieszany: 1, UniMieszany: 2, UniMieszany: 3, 

UniLokata, UniDług: 2, UniAkcje: 6, UniAkcje: 7, UniAkcje: 8, UniAkcje: 9, UniAkcje: 10 i UniAkcje: 11 

1. Do utworzenia UniMax konieczne jest zebranie wpłat do Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100 000 
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złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Do utworzenia UniAkcje  Polska 2012 (obecnie UniAkcje Wzrostu), 

UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje: Turcja, UniAkcje 

Dywidendowy, UniAkcje: 3, UniAkcje: 4, UniAkcje: 5, UniMieszany: 1, UniMieszany: 2, UniMieszany: 3, 

UniLokata, UniDług: 2, UniAkcje: 6, UniAkcje: 7, UniAkcje: 8, UniAkcje: 9, UniAkcje: 10, oraz UniAkcje: 11  

konieczne jest zebranie do każdego Subfunduszu wpłat w wysokości nie niższej niż 1 000 złotych (słownie: jeden 

tysiąc złotych). 

2. Wpłaty do każdego z Subfunduszy zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa zbywane przez 

każdy z Subfunduszy.  

3. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy, są wszystkie 

osoby, o których mowa w Art. 11 Statutu, w tym Towarzystwo.  

4. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie i zakończy się w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie 

nastąpi wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 3 Statutu w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 

nie później niż po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.  

5. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy 

oraz miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej 

www.union-investment.pl. 

6. Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa winna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz 

zapisu na Jednostki Uczestnictwa.  

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa 

ponosi osoba dokonująca zapisów.  

8. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.  

9. Wpłaty do Subfunduszu są dokonywane na wydzielony rachunek Subfunduszu prowadzony przez 

Depozytariusza.  

10. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, 

Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie 

do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do 

Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na 

prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.  

11. Cena Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu objętego zapisem wynosi 100 złotych (słownie: sto złotych).  

12. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może być spowodowane: 

1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, w przypadku:  

a) niedokonania wpłaty w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;  

b) niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu przez osobę, która dokonuje wpłaty na Jednostki 

Uczestnictwa,  

2) nie zebraniem przez Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu wpłat, w wysokości 

określonej w ust. 1.  

13. W przypadkach określonych w ust. 12, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat wraz z wartością 

otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek 

prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 12, oraz 

pobrane opłaty manipulacyjne – osobom, które dokonały wpłat do danego Subfunduszu, w ciągu 14 dni od dnia 

zakończenia przyjmowania zapisów oraz powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.union-
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investment.pl o nie utworzeniu danego Subfunduszu.  

14. W przypadku zebrania przez dany Subfundusz wpłat, w wysokości przewidzianej w ust. 1, Subfundusz 

rozpoczyna działalność w terminie 14 dni od dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.  

 

Rozdział V. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszy.  

 

Art. 10. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszy 

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy określone zostały w Części II Statutu.  

 

Rozdział VI. Uczestnicy.  

 

Art. 11. Uczestnicy  

Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa są:  

osoby fizyczne,  

osoby prawne,  

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

 

Art. 12. Osoby fizyczne 

Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być wykonywane:  

1) w wypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście,  

2) w wypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wyłącznie za zgodą jej 

przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności 

– na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,  

3) w wypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych – wyłącznie przez jej przedstawiciela 

ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności – na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.  

 

Art. 13. Pełnomocnicy 

1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane przez 

pełnomocników.  

2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba 

prawna.  

3. Uczestnik może posiadać nie więcej niż 4 pełnomocników w odniesieniu do czynności dokonywanych w związku 

z jednym Subfunduszem.  
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4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 

sytuacji, w której Jednostki Uczestnictwa wchodzą w skład portfela zarządzanego przez podmiot uprawniony do 

zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

 

Art. 14. Pełnomocnictwo 

1. Pełnomocnictwo może być udzielane oraz odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa, 

pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub poświadczone przez firmę inwestycyjną, 

z którą Towarzystwo uzgodniło sposób poświadczania dokumentu pełnomocnictwa lub poświadczone przez 

podmiot upoważniony przez Fundusz wskazany w prospekcie informacyjnym.  

2. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania przez 

Agenta Transferowego odpowiedniej dyspozycji, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia 

dokumentu pełnomocnictwa w Funduszu lub u Dystrybutora, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które 

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Udzielenie pełnomocnictwa do działania na wspólnym Subrejestrze małżeńskim może być dokonane wyłącznie 

przez zgodne i jednoczesne oświadczenie małżonków. Do odwołania pełnomocnictwa dochodzi przez 

oświadczenie przynajmniej jednego z małżonków.  

4. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winno być poświadczone przez 

polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną, zagraniczną placówkę banku polskiego lub podmiot 

umocowany do tego przez Fundusz. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na 

język polski przez tłumacza przysięgłego.  

5. Pełnomocnictwo może mieć formę pełnomocnictwa ogólnego – upoważniającego do wszelkich czynności 

związanych z uczestnictwem w Funduszu w takim samym zakresie jak mocodawca, rodzajowego, jak również 

pełnomocnictwa szczególnego, w ramach których pełnomocnik ma prawo do dokonywania wyłącznie tych 

czynności, które są określone w treści pełnomocnictwa.  

6. Jeżeli w treści pełnomocnictwa nie został wskazany Subrejestr, którego pełnomocnictwo dotyczy, uznaje się, że 

pełnomocnictwo dotyczy pierwszego Subrejestru otwartego dla Uczestnika w Subfunduszu z wyjątkiem 

Subrejestru otwartego w ramach Specjalistycznego Planu Inwestycyjnego, IKE lub IKZE oraz pracowniczego 

programu emerytalnego.  

7. Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w Funduszu lub u Dystrybutora dokumentów pełnomocnictwa lub 

jego kopiipoświadczonej w sposób określony w ust. 1.  

 

Art. 15. Rejestr Uczestników  

1. Agent Transferowy na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników, który stanowi rejestr, o którym mowa w 

art. 87 ust. 1 Ustawy. W ramach Rejestru Uczestników Funduszu Fundusz wydziela Subrejestry dla każdego 

Uczestnika Funduszu w każdym Subfunduszu.  

2. Fundusz zbywając osobie dokonującej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa po raz pierwszy przynajmniej 

część Jednostki, otwiera tej osobie Subrejestr i nadaje jej numer identyfikacyjny w Rejestrze Uczestników.  

3. (skreślony) 

4. Uczestnik zachowuje numer identyfikacyjny w Rejestrze Uczestników również po odkupieniu od niego wszystkich 

Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień zdań następnych. W przypadku odkupienia od  

Uczestnika  wszystkich  Jednostek  Uczestnictwa  w  danym  Subfunduszu,  Fundusz  po upływie  6  miesięcy  od  

dnia  odkupienia  zamyka  Subrejestr,  chyba  że  Uczestnik  zażąda wcześniejszego zamknięcia Subrejestru. 

Zamknięcie Subrejestru ma ten skutek, że w przypadku nabywania przez tego samego Uczestnika Funduszu 
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Jednostek Uczestnictwa związanych z tym samym Subfunduszem, Fundusz otwiera nowy Subrejestr z nowym 

numerem identyfikacyjnym. 

5. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Subrejestr w Subfunduszu.  

6. Subrejestr zawiera w szczególności:  

1) oznaczenie Subfunduszu,  

2) dane identyfikujące Uczestnika,  

3) liczbę Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika,  

4) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostki Uczestnictwa,  

5) datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za odkupione Jednostki,  

6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika,  

7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na rzecz Uczestnika.  

7. Dane dotyczące Uczestnika IKE lub Uczestnika IKZE i środków gromadzonych przez niego na odpowiednio IKE 

lub IKZE ewidencjonowane są na wyodrębnionym zapisie w ramach Subrejestru.  

8. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie informować Fundusz o zmianie danych identyfikujących Uczestnika (w 

tym o zmianie adresu Uczestnika) i o danych identyfikujących pełnomocnika Uczestnika (w tym o zmianie adresu 

Pełnomocnika), na formularzach udostępnianych przez Fundusz. Fundusz ani Towarzystwo nie ponoszą 

odpowiedzialności za skutki zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

 

Rozdział VII. Jednostki Uczestnictwa. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz związane z tym 

opłaty.  

 

Art. 16. Jednostka Uczestnictwa 

1. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika, określone w Ustawie i Statucie.  

2. Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu tej samej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe.  

3. Jednostka Uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz innego podmiotu niż Fundusz.  

4. Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.  

5. Jednostka Uczestnictwa nie podlega oprocentowaniu.  

6. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu 

następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie zgłoszone w postępowaniu 

egzekucyjnym.  

7. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na równe 

części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. Fundusz 

poinformuje o zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa co najmniej na dwa tygodnie przed datą podziału 

poprzez jednokrotne ogłoszenie w sieci Internet na stronie www.union-investment.pl.  

8. W razie śmierci Uczestnika, Fundusz jest obowiązany na żądanie:  
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1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z 

pogrzebem Uczestnika – odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze, do wartości 

nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz 

wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;  

2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji - odkupić Jednostki Uczestnictwa 

Uczestnika zapisane w Subrejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed 

śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz 

nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, oraz wypłacić tej 

osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.  

9. Postanowienie ust. 8 nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych we wspólnym Subrejestrze małżeńskim.  

10. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu niewykupione przez Fundusz, odpowiednio do wartości, o 

których mowa w ust. 8, nie wchodzą do spadku po Uczestniku.  

11. Dyspozycja, o której mowa w ust. 8 pkt 2), może być w każdym czasie przez Uczestnika zmieniona lub odwołana. 

12.  Fundusz zbywa w Subfunduszach: UniKorona Pieniężny, UniLokata, UniKorona Obligacje, UniKorona Akcje oraz 

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii 

A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B, Jednostki Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii 

D, różniące się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pob ieranych 

opłat manipulacyjnych. 

13.  Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach programów systematycznego 

oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE czy IKZE, których warunki 

przewidują możliwość oferowania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat 

dokonywanych w ramach tych programów. Do czasu zmiany regulaminów ww. programów systematycznego 

oszczędzania lub inwestowania polegającej na wyraźnym wskazaniu możliwości oferowania Jednostek 

Uczestnictwa kategorii B w ramach tych programów, w ramach tych programów nie będą zbywane ani 

odkupywane Jednostki Uczestnictwa kategorii B. 

14. Jednostki Uczestnictwa kategorii C danego Subfunduszu są zbywane i odkupywane wyłącznie do i od 

podmiotów, które w ramach pierwszej wpłaty do tego Subfunduszu dokonały pierwszej wpłaty w wysokości 

określonej w odpowiednich postanowieniach Części II Statutu. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii C 

może być dokonane wyłącznie poprzez złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii C 

bezpośrednio Funduszowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii C danego Subfunduszu nie mogą być zbywane w 

ramach IKE ani IKZE. 

15. Jednostki Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu są zbywane i odkupywane wyłącznie za pośrednictwem 

wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie 

przyjmowania i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego 

inwestowania, w tym podmiotów uprawnionych do nabywania tego rodzaju instrumentów finansowych w imieniu 

własnym, na rachunek klientów. Jednostki Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu nie mogą być zbywane 

w ramach IKE ani IKZE. 

16.  Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach. 

17.  W Subfunduszach innych niż wskazane w ust. 12, zbywane są wyłącznie Jednostki Uczestnictwa serii A. 

18. Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa (tj. zlecenia polegającego 

na żądaniu przeniesienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jednym Rejestrze należącym do Uczestnika na 

inny Rejestr w Subfunduszu, należący do tego samego Uczestnika), w szczególności skutkującego zmianą 

kategorii Jednostek Uczestnictwa. 

19. Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami 

skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa. 
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20. Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii. 

21. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, o których mowa w ust. 12, istniejące w dniu 22 maja 2017 r., począwszy od 

tego dnia  będą posiadać status Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Art. 17. Zbywanie, odkupywanie, konwersja i zamiana Jednostek Uczestnictwa 

1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa, dokonuje ich odkupienia, zamiany oraz konwersji na żądanie Uczestnika 

na zasadach określonych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu.  

2. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy bez ograniczeń.  

3. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.  

4. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejestru liczbę 

Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie:  

1) 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków – w przypadku 

dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się 

dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,  

2) 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek Funduszu – w 

przypadku dokonywania wpłaty bezpośrednio na rachunek prowadzony na rzecz Funduszu przez 

Depozytariusza bądź inny wskazany przez Fundusz; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się 

dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Funduszu, 

– chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do 

Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po 

otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia 

Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie 

może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo 

nie ponosi odpowiedzialności.  

5a Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem ust 5b i 5c, wypłata środków 

pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie: 

1) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez 

firmę inwestycyjną, należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego,  

2) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez 

firmę inwestycyjną, należący do pełnomocnika Uczestnika, upoważnionego przez Uczestnika do złożenia 

danego zlecenia odkupienia, 

3) niezwłocznie poprzez pozostawienie środków pieniężnych do dyspozycji Uczestnika Funduszu w jednostce 

Dystrybutora, który przyjął żądanie odkupienia, o ile jednostka Dystrybutora wskazana w zleceniu odkupienia 

wypłaca środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa,  

4) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez 

firmę inwestycyjną, należący do innej osoby wskazanej przez Uczestnika będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - pod warunkiem przekazania danych 

beneficjenta przelewu w zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Fundusz obowiązków wynikających z 

ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz 

pod warunkiem zawarcia z Towarzystwem Umowy o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno- 

Informacyjnego. 

5b. Warunki uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych i warunki uczestnictwa w IKE lub IKZE mogą 

przewidywać inne sposoby dokonania wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 
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5c  Wypłata w walucie USD w przypadku Subfunduszu UniDolar Pieniężny jest dokonywana wyłącznie na rachunek 

bankowy Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika.  

6. W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego 

odkupienia, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu 

wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, przy czym odkupienie Jednostek 

Uczestnictwa w jednym Subfunudszu i nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) następuje 

w tym samym Dniu Wyceny.  

7. W ramach zamiany pomiędzy subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty 

uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego samego Funduszu, przy 

czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa innego 

funduszu (subfunduszu) następuje w tym samym Dniu Wyceny.  

8. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa przez liczbę Jednostek 

Uczestnictwa tej kategorii ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny. 

 

Art. 17a. Zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 

1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej 

wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję, zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.  

2. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem oddzielnie od 

pozostałych Subfunduszy.  

3. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli:  

1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa związanych 

z danym Subfunduszem oraz Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem, których 

odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% Wartości Aktywów Subfunduszu albo  

2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od 

Funduszu.  

4. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:  

1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, 

nieprzekraczający jednak 2 miesięcy,  

2) Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy 

zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.  

5. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem oddzielnie od 

pozostałych Subfunduszy.  

6. Okresy zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek Uczestnictwa nie wliczają się do okresów o których mowa 

w art. 17 ust 4 i 5. 

Art. 18. Forma i wysokość wpłat 

1. Minimalne wysokości wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa związanych z poszczególnymi 
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Subfunduszami określa Część II Statutu.  

2. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa mogą 

być dokonywane w złotych, chyba że postanowienia Części II Statutu stanowią inaczej. 

3. Fundusz wypłaca środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w prospekcie 

informacyjnym Funduszu. 

 

 

Art. 19. Potwierdzenia 

1. Fundusz niezwłocznie wysyła Uczestnikowi potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które 

jest sporządzane przez Agenta Transferowego po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, chyba że 

Uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach, o których mowa w ust. 4 

lub na ich osobisty odbiór. Potwierdzenie może mieć formę wydruku komputerowego, a także za zgodą 

Uczestnika może być przesyłane za pomocą elektronicznych nośników informacji.  

2. Po otrzymaniu potwierdzenia, w interesie Uczestnika leży sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w 

potwierdzeniu oraz niezwłoczne poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Agenta Transferowego o wszelkich 

stwierdzonych nieprawidłowościach.  

3. Potwierdzenie stwierdza dane dokumentujące udział Uczestnika w Funduszu, a w szczególności:  

1) datę wydania potwierdzenia,  

2) nazwę Funduszu i Subfunduszu,  

3) dane identyfikujące Uczestnika,  

4) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,  

5) liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa i ich wartość,  

6) liczbę Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu 

Jednostek Uczestnictwa,  

7) w przypadku IKE lub IKZE, informacje określone w odpowiednio Umowie o prowadzenie IKE albo Umowie o 

prowadzenie IKZE.  

4. Uczestnik może w pisemnym oświadczeniu wyrazić zgodę na doręczanie mu potwierdzeń zbycia lub odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa w innym terminie niż określony w ust. 1 lub w formie zbiorczego potwierdzenia. Zbiorcze 

potwierdzenie doręcza się Uczestnikowi w terminach wskazanych przez niego w pisemnym oświadczeniu.  

 

Art. 20. Cena nabycia Jednostek Uczestnictwa 

1. Cena nabycia Jednostki Uczestnictwa określana jest w Dniu Wyceny.  

2. Cenę nabycia oblicza się według poniższego wzoru:  

          WAN/J 

P= ------------------- 

          1 – x 

gdzie:  
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P – oznacza cenę nabycia,  

WAN/J – oznacza Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii Subfunduszu,  

x – oznacza mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej, o której mowa w Art. 21 Statutu.  

3. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, po której zostanie dokonane zbycie Jednostki 

Uczestnictwa kategorii B, C lub D, w wyniku którego w danym Subfunduszu powstanie dana kategoria Jednostek 

Uczestnictwa, będzie równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A w tym 

dniu. W każdym innym dniu niż wskazany w pierwszym zdaniu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii oblicza się oddzielnie. 

Art. 21. Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa 

1. Towarzystwo, przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa, pobiera opłaty za ich zbywanie – opłatę manipulacyjną 

oraz opłatę za otwarcie Subrejestru.  

2. Skala i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej ustalana jest przez Towarzystwo w TabelachOpłat.  

3. Towarzystwo, może obniżyć wysokość stawki opłaty manipulacyjnej lub zwolnić nabywcę Jednostek 

Uczestnictwa, wszystkich nabywców, bądź określoną grupę nabywców, z obowiązku jej ponoszenia w sytuacjach 

określonych w ust. 4.  

4. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:  

1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,  

2) na uzasadniony wniosek Dystrybutora;  

3) w ramach uczestnictwa w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych, prowadzonych z Funduszem 

pracowniczych programach emerytalnych lub gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE,  

4) w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w 

stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, 

pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i 

podmiotów współpracujących z Towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług,  

5) dokonywania przez Uczestnika reinwestycji, 

6) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa. 

5. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić, na zasadach określonych w ust. 4, 

przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ramach zamiany, a także w ramach dokonywania 

konwersji.  

6. Opłata za otwarcie Subrejestru będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za otwarcie 

Subrejestru, która może być pobierana przez Towarzystwo tylko przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku 

którego następuje otwarcie Subrejestru, określona jest w TabelachOpłat. Opłata, o której mowa w niniejszym 

ustępie jest opłatą ustanowioną na podstawie przepisu art. 86 ust. 2 Ustawy. Do opłaty za otwarcie Subrejestru 

zastosowanie mają postanowienia ust. 2, 3, 4 i 7 niniejszego artykułu.  

7. Nabywca, któremu Towarzystwo obniżyło wysokość stawki opłaty manipulacyjnej lub zwolniło z obowiązku jej 

ponoszenia, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w ust. 4 pkt 1) i 3), ma obowiązek przy nabyciu lub 

konwersji Jednostek Uczestnictwa podać tytuł obniżenia lub zwolnienia.  

8. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz opłaty za otwarcie 

Subrejestru dla każdego z Subfunduszy określa Część II Statutu.  

 



 

 
17/282 

Art. 22. Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 

1. Towarzystwo przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę manipulacyjną.  

2. W przypadku pobrania opłaty manipulacyjnej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa wartość środków z tytułu 

odkupienia ulega pomniejszeniu o wartość opłaty manipulacyjnej.  

3. Stawka i wysokość stawek opłaty manipulacyjnej ustalana jest przez Towarzystwo w TabelachOpłat.  

4. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:  

1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu lub Subfunduszu,  

2) w ramach uczestnictwa w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych, prowadzonych z Funduszem 

pracowniczych programach emerytalnych lub gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE,  

3) w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w 

stosunku do nich dominujących, pracowników Towarzystwa, pracowników Agenta Transferowego, 

pracowników Depozytariusza, pracowników akcjonariuszy Towarzystwa oraz pracowników Dystrybutorów i 

podmiotów współpracujących z Towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług.  

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3), Uczestnik, który uzyskał zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub 

obniżenie jej stawki ma obowiązek przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa podać tytuł obniżenia lub zwolnienia.  

6. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa dla każdego z 

Subfunduszy określa Część II Statutu.  

 

Art. 23. Opłata przy konwersji Jednostek Uczestnictwa 

Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata składa się z dwóch elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, 

ustalanych w sposób następujący:  

1) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję i 

podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję stanowi 

różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu 

(subfunduszu), w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty 

manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subunduszu, w którym odkupywane są jednostki 

uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana 

jest przez Towarzystwo w funduszu docelowym, w którym nabywane są jednostki, od kwoty konwertowanych 

środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek 

Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty 

ruchomej przy konwersji określone są w TabelachOpłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego 

podatku;  

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 5 % wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o należny 

podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję podawana jest w 

TabelachOpłat.  

 

Art. 24. Opłata za zamianę Jednostek Uczestnictwa 

1. Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa 

innego Subfunduszu obciążana jest Opłatą za zamianę Jednostek Uczestnictwa.  

2. Opłata za zamianę Jednostek Uczestnictwa jest ustalana i pobierana zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 

Statutu.  
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Rozdział VIII. Szczególne zasady dotyczące nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 25. Wspólny Subrejestr małżeński 

1. Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na swój wspólny Subrejestr 

małżeński zgodnie z zasadami określonymi w ustępach poniższych, z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Małżonkowie działający łącznie, nabywający Jednostki Uczestnictwa na swój wspólny Subrejestr, składają 

oświadczenia o:  

1) pozostawaniu we wspólności majątkowej, umożliwiającej nabywanie i żądanie odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa,  

2) wyrażeniu zgody na wykonywanie przez każdego z małżonków, na ich wspólny Subrejestr, wszystkich 

uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włączywszy żądanie 

odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Subrejestru i jego 

zamknięcia, oraz zlecenia konwersji, zamiany i transferu Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie 

wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych,  

3) wyrażeniu zgody na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, chyba 

że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków; w takim 

wypadku Dystrybutor zastosuje się wyłącznie do zgodnego oświadczenia woli małżonków,  

4) wyrażeniu zgody na wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa za skutki złożonych przez małżonków i 

ewentualnych pełnomocników żądań odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich.  

3. Ponadto małżonkowie zobowiązani są do:  

1) wskazania wspólnego adresu małżonków, na który przesyłane będą potwierdzenia zbycia lub odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa,  

2) zawiadomienia – listem poleconym – Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej.  

4. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Uczestnik IKE. IKE nie może być prowadzone w ramach 

wspólnych Subrejestrów małżeńskich. 

5. Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Uczestnik IKZE. IKZE nie może być prowadzone w 

ramach wspólnych Subrejestrów małżeńskich. 

 

 Art. 26. Indywidualne Konta Emerytalne 

1. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa w ramach prowadzenia IKE. 

2. Warunkiem zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ramach prowadzenia IKE jest zawarcie przez 

osobę zamierzającą gromadzić środki na IKE Umowy z Funduszem o prowadzenie IKE. 

3. Osoby uprawnione do zawarcia Umowy o prowadzenie IKE oraz gromadzenia oszczędności na IKE określają 

przepisy Ustawy o IKE/IKZE obowiązujące w dniu zawarcia Umowy oraz Regulamin IKE, z uwzględnieniem ust. 

4. 

4. Umowę o prowadzenie IKE może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. 

5. Fundusz wskazuje Uczestnikowi IKE indywidualny numer IKE, umożliwiający jego identyfikację. 
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6. (skreślony) 

7. Regulamin IKE stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie IKE określa zasady funkcjonowania IKE, w 

tym obowiązki i uprawnienia Funduszu i Uczestnika IKE, w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE. 

Określa on w szczególności: 

1) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących oszczędności gromadzonych na IKE, 

2) sposób postępowania Funduszu, w przypadku gdy suma wpłat dokonanych przez Uczestnika IKE w danym 

roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat dopuszczalnych przez Ustawę o IKE/IKZE, 

3) zakres, częstotliwość i formę informowania Uczestnika IKE o środkach zgromadzonych na IKE, 

4) warunki i terminy dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu, 

4a)  warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach, 

5) zasady dokonywania wpłat na IKE w tym wysokość wpłat minimalnych, z uwzględnieniem postanowień Art. 

18 ust. 2 Statutu, 

6) zasady dokonywania alokacji wpłat na IKE pomiędzy Subfunduszami, albo Subfunduszami i innymi 

funduszami (subfunduszami) zarządzanymi przez Towarzystwo, 

7) zasady zmiany warunków Umowy o prowadzenie IKE i informowania o tych zmianach, 

8) zasady pobierania określonych Statutem opłat związanych z nabywaniem, odkupywaniem, zamianą i 

konwersją Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, w tym zasady obniżania lub zwalniania z ponoszenia 

tych opłat. 

  Regulamin IKE dostępny jest w siedzibie Towarzystwa, na stronie Towarzystwa w sieci Internet oraz u 

Dystrybutorów. 

8. Osoba zamierzająca zostać Uczestnikiem IKE przed zawarciem Umowy o prowadzenie IKE obowiązana jest 

złożyć oświadczenie, iż zapoznała się z ograniczeniami związanymi z gromadzeniem oszczędności na IKE, w 

tym w szczególności związanymi z wysokością dopuszczalnych wpłat na IKE, liczbą posiadanych IKE, 

następstwach odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE. Osobie tej udziela się pouczenia o 

konsekwencjach przekroczenia ograniczeń przewidzianych w Ustawie o IKE/IKZE, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w Ustawie o IKE/IKZE w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. Pierwsza wpłata na IKE może 

być dokonana nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. 

9. W Umowie o prowadzenie IKE Uczestnik IKE może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone 

środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. Wskazanie to może być w każdym czasie odwołane lub 

zmienione. W przypadku braku osób wskazanych przez Uczestnika IKE jako uprawnione do otrzymania środków 

z IKE w przypadku jego śmierci osobami uprawnionymi do tych środków są spadkobiercy Uczestnika IKE. 

10. Wypłata środków zgromadzonych na IKE może nastąpić wyłącznie: 

1) na wniosek Uczestnika IKE, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i 

ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: 

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo 

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Uczestnika 

IKE wniosku o dokonanie wypłaty; z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do osób urodzonych do dnia 31 

grudnia 1948 r. w Regulaminie IKE określone są szczególne warunki dokonywania wypłaty; 

2) w przypadku śmierci Uczestnika IKE – na wniosek osoby uprawnionej.10a. Wypłata środków 

zgromadzonych na IKE może być dokonywana jednorazowo albo w ratach, w zależności od wniosku 

Uczestnika IKE albo osoby uprawnionej o dokonanie wypłaty.  
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11. Uczestnik IKE, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, w przypadku wypłaty w ratach, z 

IKE nie może ponownie założyć IKE.  

11a. Uczestnik IKE nie może dokonywać wpłat na IKE, jeżeli z IKE dokonał wypłaty pierwszej raty. 

12.  Wypłata transferowa środków zgromadzonych na IKE może być dokonana:  

1) do innej instytucji finansowej, z którą Uczestnik IKEzawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego albo 

2) do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił Uczestnik IKE, 

3) na indywidualne konto emerytalne prowadzone dla osoby uprawnionej albo do pracowniczego programu 

emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła – w przypadku śmierci Uczestnika IKE, 

4)  w sposób inny niż wskazany powyżej, o ile jest to przewidziane przepisami Ustawy o IKE/IKZE. 

13. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z zastrzeżeniem 

wyjątków określonych w Ustawie o IKE/IKZE.. 

14. Szczegółowe warunki i zasady dokonywania wypłaty jednorazowej, wypłaty w ratach, zwrotu całości albo części 

środków oraz wypłaty transferowej określone są w Regulaminie IKE. 

15. Z zastrzeżeniem ust. 26, rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKE następuje w przypadku złożenia przez 

Uczestnika IKEwypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia w takiej 

sytuacji wynosi 3 miesiące, chyba że Umowa o prowadzenie IKE stanowi inaczej. Złożenie zlecenia zwrotu 

całości środków jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie IKE i skutkuje jej rozwiązaniem 

oraz zwrotem wszystkich zgromadzonych środków, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty 

transferowej. 

16. W przypadku wypłaty całości środków/wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE Umowa o 

prowadzenie IKE zawarta z Funduszem rozwiązuje się z dniem odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

zapisanych na IKE. 

17. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE następuje zwrot całości środków zgromadzonych na 

IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 

18. Na równi ze zwrotem całości środków, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków 

zgromadzonych na IKE na Subrejestrze Uczestnika IKE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE wygasła, a nie 

zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 

19. W przypadku, gdy na IKE Uczestnika IKEFundusz przyjął wypłatę transferową z pracowniczego programu 

emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu całości środków, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez 

Uczestnika IKEwypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 30% sumy składek podstawowych (w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach 

emerytalnych) wpłaconych do programu emerytalnego. 

20. Zwrotowi całości środków podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku 

wskazanym w ust. 19 – także o kwotę wskazaną w ust. 19. 

21. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez Uczestnika IKEzostaje on pouczony o 

konsekwencjach zwrotu, o których mowa w ust. 20 i jest obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się 

z tymi konsekwencjami. 

22. Uczestnik IKEmoże wystąpić z wnioskiem o dokonanie zwrotu części środków zgromadzonych na IKE pod 

warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE oraz nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty 

transferowej. 

23. Zwrot całości środków następuje także w przypadku, gdy następuje likwidacja Funduszu a Uczestnik IKEnie 
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spełnia warunków do wypłaty lub wypłaty transferowej, z uwzględnieniem ust. 24. 

24. Uczestnik IKEw terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otwarciu likwidacji Funduszu powinien – 

jeżeli nie ma IKE w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, do którego mogłaby być 

dokonana konwersja – zawrzeć umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją 

finansową i dostarczyć potwierdzenie zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do pracowniczego 

programu emerytalnego – dostarczyć potwierdzenie przystąpienia do tego programu, w celu dokonania wypłaty 

transferowej. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, jeżeli Uczestnik IKEnie spełnia warunków 

do wypłaty, następuje zwrot całości środków zgromadzonych na IKE. Postanowienia powyższe stosuje się 

odpowiednio w przypadku, gdy przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych powoduje, że Uczestnik IKEbędzie posiadał jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych 

kontach emerytalnych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych. 

25. Zwrot całości środków zgromadzonych na IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy o 

prowadzenie IKE. 

25a. Zwrot części środków zgromadzonych na IKE następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 22. 

26. Poza przypadkami określonymi powyżej, Umowa o prowadzenie IKE rozwiązuje się w sytuacji, w której Uczestnik 

IKEnie dokonał pierwszej wpłaty do Funduszu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE. 

27. W ramach Umowy o prowadzenie IKE możliwe jest dokonywanie wpłat do różnych Subfunduszy lub funduszy 

zarządzanych przez Towarzystwa, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do wszystkich Subfunduszy lub 

funduszy w roku kalendarzowym nie przekroczy maksymalnej kwoty wpłat na IKE określonej przepisam i prawa. 

Uczestnik IKE może dokonywać zamiany pomiędzy Subfunduszami, jeżeli Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, 

do którego dokonywana jest zamiana, również zapisywane są na IKE Uczestnika. 

28. Uczestnik IKE może dokonać konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy zapisanych na IKE 

wyłącznie na jednostki uczestnictwa innych funduszy lub subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo, które 

to jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na IKE Uczestnika. 

29. Towarzystwo pobiera w związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE opłaty przewidziane postanowieniami 

Statutu zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych objętą Regulaminem IKE. Ponad opłaty, o których mowa w 

zdaniu pierwszym Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia 

zawarcia Umowy o prowadzenie IKE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa 

niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w tabeli opłat manipulacyjnych objętej Regulaminem IKE, 

z zastrzeżeniem, że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach IKE, o której mowa w 

ust. 28. Towarzystwo może odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających, 

przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestru, a także za zbywanie, konwersję 

lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika IKE warunków dotyczących 

minimalnego okresu uczestnictwa w IKE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na IKE w zdefiniowanym 

okresie. 

Art. 26a. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 

1. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa w ramach prowadzenia IKZE. 

2. Warunkiem zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ramach prowadzenia IKZE jest zawarcie przez 

osobę zamierzającą gromadzić środki na IKZE Umowy z Funduszem o prowadzenie IKZE. 

3. Osoby uprawnione do zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE oraz gromadzenia oszczędności na IKZE określają 

przepisy Ustawy o IKE/IKZE obowiązujące w dniu zawarcia Umowy oraz Regulamin IKZE, z uwzględnieniem ust. 

4. 

4. Umowę o prowadzenie IKZE może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. 

5. Fundusz wskazuje Uczestnikowi IKZE indywidualny numer IKZE, umożliwiający jego identyfikację. 
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6. Regulamin IKZE stanowiący integralną część Umowy o prowadzenie IKZE określa zasady funkcjonowania IKZE, 

w tym obowiązki i uprawnienia Funduszu i Uczestnika IKZE, w związku z gromadzeniem oszczędności na IKZE. 

Określa on w szczególności: 

1) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących oszczędności gromadzonych na IKZE, 

2) sposób postępowania Funduszu, w przypadku gdy suma wpłat dokonanych przez Uczestnika IKZE w 

danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat dopuszczalnych przez Ustawę o 

IKE/IKZE, 

3) zakres, częstotliwość i formę informowania Uczestnika IKZE o środkach zgromadzonych na IKZE, 

4) warunki i terminy dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu, 

5)  warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach, 

6) zasady dokonywania wpłat na IKZE w tym wysokość wpłat minimalnych, z uwzględnieniem postanowień art. 

18 ust. 2 Statutu, 

7) zasady dokonywania alokacji wpłat na IKZE pomiędzy Subfunduszami, albo Subfunduszami i innymi 

funduszami (subfunduszami) zarządzanymi przez Towarzystwo, 

8) zasady zmiany warunków Umowy o prowadzenie IKZE i informowania o tych zmianach, 

9) zasady pobierania określonych Statutem opłat związanych z nabywaniem, odkupywaniem, zamianą i 

konwersją Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE, w tym zasady obniżania lub zwalniania z ponoszenia 

tych opłat. 

7. Regulamin IKZE dostępny jest w siedzibie Towarzystwa, na stronie Towarzystwa w sieci Internet oraz u 

Dystrybutorów. 

8. Osoba zamierzająca zostać Uczestnikiem IKZE przed zawarciem Umowy o prowadzenie IKZE obowiązana jest 

złożyć oświadczenie, iż zapoznała się z ograniczeniami związanymi z gromadzeniem oszczędności na IKZE, w 

tym w szczególności związanymi z wysokością dopuszczalnych wpłat na IKZE, liczbą posiadanych IKZE, 

następstwach odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE. Osobie tej udziela się pouczenia o 

konsekwencjach przekroczenia ograniczeń przewidzianych w Ustawie o IKE/IKZE, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w Ustawie o IKE/IKZE w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE. Pierwsza wpłata na IKZE może 

być dokonana nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE. 

9. W Umowie o prowadzenie IKZE Uczestnik IKZE może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone 

środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci. Wskazanie to może być w każdym czasie odwołane lub 

zmienione. W przypadku braku osób wskazanych przez Uczestnika IKZE jako uprawnione do otrzymania 

środków z IKZE w przypadku jego śmierci osobami uprawnionymi do tych środków są spadkobiercy Uczestnika 

IKZE. 

10. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może nastąpić wyłącznie: 

1) na wniosek Uczestnika IKZE, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat pod warunkiem dokonywania wpłat na 

IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych; 

2) w przypadku śmierci Uczestnika IKZE – na wniosek osoby uprawnionej. 

11. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może być dokonywana jednorazowo albo w ratach, w zależności od 

wniosku Uczestnika IKZE albo osoby uprawnionej o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik IKZE, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, w przypadku wypłaty w ratach, z 

IKZE nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.  

13. Uczestnik IKZE nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli z IKZE dokonał wypłaty pierwszej raty. 
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14. Wypłata transferowa środków zgromadzonych na IKZE może być dokonana:  

1) do innej instytucji finansowej, z którą Uczestnik IKZE zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego albo 

2) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone dla osoby uprawnionej – w przypadku 

śmierci Uczestnika IKZE, 

3)  w sposób inny niż wskazany powyżej, o ile jest to przewidziane przepisami Ustawy o IKE/IKZE. 

15. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE, z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie o IKE/IKZE. 

16. Szczegółowe warunki i zasady dokonywania wypłaty jednorazowej, wypłaty w ratach, zwrotu środków oraz 

wypłaty transferowej określone są w Regulaminie IKZE. 

17. Z zastrzeżeniem ust. 23, rozwiązanie Umowy o prowadzenie IKZE następuje w przypadku złożenia przez 

Uczestnika IKZEwypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia w takiej 

sytuacji wynosi 3 miesiące, chyba że Umowa o prowadzenie IKZE stanowi inaczej. Złożenie zlecenia zwrotu 

całości środków jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie IKZE i skutkuje jej rozwiązaniem 

oraz zwrotem wszystkich zgromadzonych środków, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty 

transferowej. Fundusz może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKZE w przypadkach wyraźnie wskazanych w 

Regulaminie IKZE. 

18. W przypadku wypłaty całości środków/wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKZE Umowa o 

prowadzenie IKZE zawarta z Funduszem rozwiązuje się z dniem odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

zapisanych na IKZE. 

19. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE następuje zwrot całości środków zgromadzonych na 

IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 

20. Zwrot całości środków zgromadzonych na IKZE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy o 

prowadzenie IKZE. 

21. Na równi ze zwrotem całości środków, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków 

zgromadzonych na IKZE na Subrejestrze Uczestnika IKZE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKZE wygasła, a nie 

zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 

22. Uczestnik IKZEw terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otwarciu likwidacji Funduszu powinien – 

jeżeli nie ma IKZE w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, do którego mogłaby być 

dokonana konwersja – zawrzeć umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z 

inną instytucją finansową i dostarczyć potwierdzenie zawarcia umowy, w celu dokonania wypłaty transferowej. W 

przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, jeżeli Uczestnik IKZEnie spełnia warunków do wypłaty, 

następuje zwrot całości środków zgromadzonych na IKZE. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w 

przypadku, gdy przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powoduje, że 

Uczestnik IKZEbędzie posiadał jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

23. Poza przypadkami określonymi powyżej, Umowa o prowadzenie IKZE rozwiązuje się w sytuacji, w której 

Uczestnik IKZEnie dokonał pierwszej wpłaty do Funduszu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o 

prowadzenie IKZE. 

24. W ramach Umowy o prowadzenie IKZE możliwe jest dokonywanie wpłat do różnych Subfunduszy lub funduszy 

zarządzanych przez Towarzystwa, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do wszystkich Subfunduszy lub 

funduszy w roku kalendarzowym nie przekroczy maksymalnej kwoty wpłat na IKZE określonej przepisami prawa. 

Uczestnik IKZE może dokonywać zamiany pomiędzy Subfunduszami, jeżeli Jednostki Uczestnictwa 

Subfunduszu, do którego dokonywana jest zamiana, również zapisywane są na IKZE Uczestnika. 

25. Uczestnik IKZE może dokonać konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy zapisanych na IKZE 
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wyłącznie na jednostki uczestnictwa innych funduszy lub subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo, które to 

jednostki uczestnictwa zostaną zapisane na IKZE Uczestnika. 

26. Towarzystwo pobiera w związku z prowadzeniem przez Fundusz IKZE opłaty przewidziane postanowieniami 

Statutu zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych objętą Regulaminem IKZE. Ponad opłaty, o których mowa w 

zdaniu pierwszym Towarzystwo może pobrać opłatę przy wypłacie transferowej oraz zwrocie, jeżeli od dnia 

zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. Opłata powyższa nie może być wyższa 

niż 5% środków podlegających wypłacie i ustalana jest w tabeli opłat manipulacyjnych objętej Regulaminem 

IKZE, z zastrzeżeniem, że nie jest ona pobierana w przypadku konwersji lub zamiany w ramach IKZE, o której 

mowa w ust. 25. Towarzystwo może odroczyć w czasie pobranie opłat, o których mowa w zdaniach 

poprzedzających, przy czym odroczenie może dotyczyć wyłącznie opłat za otwarcie Subrejestru, a także za 

zbywanie, konwersję lub zamianę Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika IKZE 

warunków dotyczących minimalnego okresu uczestnictwa w IKZE lub minimalnej wysokości dokonanych wpłat na 

IKZE w zdefiniowanym okresie. 

 

Art. 27. Specjalistyczne Plany Inwestycyjne 

1. Fundusz może, w ramach realizacji szczególnego rodzaju potrzeb Uczestników, oferować Uczestnikom 

możliwość udziału w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. O zaproponowaniu Uczestnikom możliwości 

udziału w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz poinformuje w drodze ogłoszenia w dzienniku 

przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu lub w drodze ogłoszenia w sieci Internet na stronie www.union-

investment.pl lub w siedzibie Towarzystwa lub poprzez wyłożenie stosownych informacji u Dystrybutorów.  

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w danym Specjalistycznym Planie Inwestycyjnym uregulowane są w umowie 

zawieranej pomiędzy Funduszem a Uczestnikiem, lub osobą która w wyniku przystąpienia do Planu zamierza 

stać się Uczestnikiem. Umowa ta obejmuje w szczególności: przedmiot umowy, dane identyfikacyjne osoby 

przystępującej do Planu, czas jej trwania, terminy i wysokość poszczególnych wpłat do Subfunduszu, zasady 

odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu, zasady rozwiązania umowy i informowania o 

zmianach w jej treści oraz może określić zasady wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zasady 

pobierania, a także wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Planie, o których mowa w 

ust. 4 poniżej. Umowa, o której mowa powyżej, może przewidywać obowiązek dodatkowego oznaczania wpłat 

dokonywanych w związku z uczestnictwem w Planie, które będą umożliwiać prawidłową identyfikację wpłaty 

przez Fundusz.  

3. Uczestnik może zawrzeć umowę jednocześnie z kilkoma funduszami inwestycyjnymi otwartymi zarządzanymi 

przez Towarzystwo. Umowa może przewidywać inwestowanie w Jednostki Uczestnictwa więcej niż jednego 

Subfunduszu.  

4. Towarzystwo może w przypadku Planów pobierać od ich uczestników opłaty, o których mowa w art. 21 ust. 1 

Statutu oraz art. 22 ust. 1 Statutu, a także opłatę wyrównawczą, przy czym Towarzystwo może pobierać wyższą 

niż wskazaną w Części II Statutu opłatę za otwarcie Subrejestru. Towarzystwo może pobrać wyższą opłatę za 

otwarcie Subrejestru niż przewidziana w Części II Statutu, nie wyższą jednak niż 20 000 złotych dla wpłat w 

złotych lub 5000 USD dla wpłat w USD lub 5000 EUR dla wpłat w EUR, w przypadku jeżeli warunki Planu nie 

przewidują w trakcie trwania Planu obciążania Uczestnika, który przystąpił do Planu opłatami, o których mowa w 

art. 21 ust. 2 Statutu. Wysokość opłaty za otwarcie Subrejestru w ramach Planu zależna jest między innymi od 

długości deklarowanego okresu oszczędzania oraz wysokości deklarowanych wpłat do Funduszu. Opłata 

wyrównawcza pobierana jest w razie niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków wynikających 

z uczestnictwa w Planie i nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach, o których mowa w art. 21 ust. 1 

Statutu udzielonych uczestnikowi Planu w związku z jego uczestnictwem z Planie.  

5. Opłata wyrównawcza, o której mowa w ust. 4 powyżej nie jest pobierana w przypadku, w którym uczestnik Planu 

nie wywiązał się z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Planie w przeciągu 30 dni od wejścia w życie 

zmian, z przyczyn dotyczących Funduszu, takich jak:  

1) zmiany Statutu modyfikujące w istotnym stopniu zasady realizowanej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej 

lub zwiększające koszty obciążające Subfundusz,  
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2) wprowadzenie w trakcie trwania Planu innych opłat manipulacyjnych obciążających uczestnika Planu niż 

przewidziane w umowie o uczestnictwo w Planie w momencie jej podpisywania,  

3) zmiana czasu trwania Funduszu.  

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 nie może ograniczać praw Uczestnika i nakładać na niego obowiązków innych niż 

określone w Statucie oraz ograniczać odpowiedzialności Funduszu.  

 

Art. 28. Sprzeczne zlecenia 

1. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń dotyczących tego samego 

Subrejestru, są one realizowane w następujący sposób: blokada Subrejestru i odwołanie pełnomocnictwa jest 

wykonywane w pierwszej kolejności.  

2. Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, transfer, zamiana, konwersja i 

odkupienie Jednostek Uczestnictwa.  

3. W przypadku złożenia w tym samym dniu co najmniej dwóch zleceń zamiany lub konwersji lub odkupienia, 

skutkujących zamianą lub konwersją lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jednym 

Subrejestrze, Uczestnik powinien wskazać w treści składanych zleceń kolejność ich realizacji. W innym 

przypadku, Fundusz ani Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za kolejność realizacji tych zleceń.  

 

Art. 29. Blokada Subrejestru. Szczególne rodzaje blokady Subrejestru 

1. Fundusz może dokonać na żądanie Uczestnika odwołalnej blokady Subrejestru, polegającej na uniemożliwieniu 

wykonywania zleceń dotyczących części lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa pozostających w Subrejestrze.  

2. Odwołalna blokada Subrejestru powstaje i ustaje z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego odpowiedniej 

dyspozycji lub z upływem terminu określonego przez Uczestnika, co nie wpływa jednak na wykonanie żądania 

odkupienia, zamiany i konwersji Jednostek Uczestnictwa otrzymanych przed dniem otrzymania przez Agenta 

Transferowego oświadczenia o blokadzie Subrejestru.  

3. Od dnia złożenia dyspozycji blokady Subrejestru lub zniesienia takiej blokady do dnia ustanowienia lub zniesienia 

blokady nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które 

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.  

4. Fundusz może dokonać na żądanie Uczestnika będącego uczestnikiem Specjalistycznego Planu Inwestycyjnego 

odwołalnej blokady Subrejestru, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących Jednostek 

Uczestnictwa nabytych w ramach tego Planu, innych niż zlecenia wynikające z zawartej umowy dotyczącej 

uczestnictwa w tym Planie.  

5. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Uczestnika wobec osób trzecich może zostać ustanowiony 

zastaw na Jednostkach Uczestnictwa. W przypadku ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa 

Fundusz może ustanowić na żądanie Uczestnika blokadę, która może być odwołana wyłącznie przez osobę, na 

której rzecz został ustanowiony zastaw lub za jej pisemną zgodą.  

 

Rozdział IX. Wycena Funduszu i Subfunduszy.  

 

Art. 30. Dzień Wyceny. Metody i zasady dokonywania wyceny 

1. Dniem Wyceny jest każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
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2. Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny Fundusz określa o godzinie 12:00. 

Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami:  

1) wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym,  

2) realizacja zleceń Uczestników następuje w Dniu Wyceny jeżeli zlecenie dotrze do Agenta Transferowego 

przed godziną rozpoczęcia sesji giełdowej w Dniu Wyceny,  

3) postawienie środków do dyspozycji Uczestnika następuje w dniu następnym po Dniu Wyceny jeżeli zlecenie 

dotrze do Agenta Transferowego przed godziną rozpoczęcia sesji giełdowej w Dniu Wyceny.  

3. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny Aktywów 

Funduszu i Aktywów Subfunduszy, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto 

Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartości Aktywów Netto poszczególnych 

Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 Aktywa Funduszu oraz poszczególnych Subfunduszy wycenia się a zobowiązania ustala w 

złotych. 

5. Aktywa Subfunduszu UniDolar Pieniężny wycenia się a zobowiązania ustala w USD. 

6. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu zostały szczegółowo opisane w prospekcie 

informacyjnym Funduszu i są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.  

 

Rozdział X. Dochody i koszty Funduszu oraz Subfunudszy.  

 

Art. 31. Dochody Funduszu i Subfunudszy 

1. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji powiększają wartość Aktywów Funduszu i Aktywów 

Subfunduszu, a tym samym zwiększają odpowiednio Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę 

Uczestnictwa.  

2. Fundusz ani Subfundusze nie wypłacają dywidend ani innych zysków kapitałowych. Udział Uczestników w 

dochodach, o których mowa w ust. 1 zawiera się w kwocie otrzymanej z tytułu odkupienia od nich przez Fundusz 

Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 32. Wynagrodzenie Towarzystwa 

Towarzystwo, pobiera za zarządzanie Subfunduszami wynagrodzenie w wysokości określonej w Części II Statutu.  

 

Art. 33. Pokrywanie kosztów Funduszu  

Koszty działalności Funduszu pokrywane są z Aktywów Subfunduszy albo ze środków własnych Towarzystwa, 

stosownie do postanowień Części II Statutu.  

 

Art. 34. Świadczenia na rzecz Uczestnika 

1. Uczestnikowi, który na podstawie umowy z Funduszem zobowiązał się do inwestowania znacznych środków w 

Jednostki Uczestnictwa, Fundusz może przyznać dodatkowe świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane na 
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zasadach określonych w ustępach poniższych.  

2. Warunkiem przyznania przez Fundusz świadczenia, o którym mowa w ust. 1 jest  

1) podpisanie przez Uczestnika umowy z Funduszem,  

2) posiadanie przez Uczestnika, który zawarł umowę, określoną w pkt. 1 w danym okresie rozrachunkowym takiej 

liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrach w danym Subfunduszu lub we wszystkich 

Subfunduszach, że średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu lub Subfunduszy przypadających na 

posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w okresie rozrachunkowym była większa niż 500 000 złotych 

albo 150 000 USD dla Subrejestrów w USD, albo 150 000 EUR dla Subrejestrów w EUR. Okresem 

rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których 

posiadanie uprawnia Uczestnika do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość 

okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w ust. 1 i może być ustanowiona w 

szczególności jako kwartalny, półroczny, roczny okres rozrachunkowy. Strony umowy, o której mowa w ust. 1 

mogą ustalić inną długość okresu rozrachunkowego.  

3. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, ustalana jest odrębnie w odniesieniu do 

posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii.  Wysokość świadczenia na 

rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, ustalona zostanie jako część wynagrodzenia Towarzystwa za 

zarządzanie danym Subfunduszem, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na 

posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu.  

4. Wysokość świadczenia na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, zależeć będzie od średniej Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez danego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa 

tego Subfunduszu w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu rozrachunkowego. Wysokość tego 

świadczenia, w zależności od długości okresu rozrachunkowego, odrębnie dla każdej kategorii Jednostek 

Uczestnictwa, określa taryfa ustalana przez zarząd Towarzystwa.  

5. Świadczenie, na rzecz Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 spełniane jest ze środków przeznaczonych na 

wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w którym wypłacane jest Towarzystwu 

wynagrodzenie za zarządzanie tym Subfunduszem.  

6. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w 

danym Subfunduszu, dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa tej kategorii 

w tym Subfunduszu za kwotę należnego mu świadczenia, o którym mowa powyżej, po cenie Jednostek 

Uczestnictwa tej kategorii obowiązującej w dniu realizacji świadczenia, chyba że Uczestnik zadecyduje o wypłacie 

świadczenia w formie pieniężnej powiadamiając o tym Fundusz najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą 

spełnienia świadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. W odniesieniu do Uczestników będących uczestnikami Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych lub 

pracowniczych programów emerytalnych wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2 może zostać przez Fundusz 

obniżona, maksymalnie o 99,9 %.  

8. Niezależnie od postanowień niniejszego artykułu, Uczestnikom Funduszu biorącym udział w przedsięwzięciach 

promocyjnych organizowanych z wyłącznym ich uczestnictwem i finansowanych przez Towarzystwo mogą 

przysługiwać świadczenia inne, niż określone w niniejszym artykule.  

9. Z uwzględnieniem art. 16 ust. 21, umowy, o których mowa w ust. 1, na podstawie których Uczestnicy zobowiązali 

się do inwestowania znacznych środków w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wskazanych w art. 16 ust. 21, 

zawarte lub obowiązujące w dniu 22 maja 2017 r., dotyczą wyłącznie świadczenia dodatkowego przypadającego 

na Jednostki Uczestnictwa kategorii A tych Subfunduszy. 

 

Rozdział XI. Obowiązki informacyjne Funduszu.  
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Art. 35. Ogłaszanie prospektów informacyjnych. Pismo przeznaczone do ogłoszeń Funduszu 

1. Prospekty informacyjne oraz Kluczowe informacje dla inwestorów i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu albo 

Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu są publikowane przez Fundusz w sieci Internet na stronie 

www.union-investment.pl, chyba że Statut wskazuje inne miejsce publikacji.  

2. Fundusz przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa udostępnia Kluczowe informacje dla inwestorów.  

3. Na żądanie Uczestnika, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązuje się przesłać mu 

prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, na adres korespondencyjny 

wpisany do Subrejestru.  

3a Na żądanie Uczestnika zgłoszone pisemnie  na adres Towarzystwa, Towarzystwo udostępnia bezpłatnie, 

szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi, z tytułu 

instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu. 

4. O zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym albo zamiarze połączenia subfunduszy 

Towarzystwo ogłosi w sieci Internet na stronie www.union-investment.pl. 

 

 

Art. 36. Sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszy 

1. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania Funduszu i sprawozdania 

jednostkowe Subfunduszy publikowane są na stronie internetowej określonej w art. 35 ust. 1 Statutu.  

2. Na żądanie Uczestnika, zgłoszone pisemnie na adres Towarzystwa, Fundusz zobowiązuje się przesłać mu, na 

adres korespondencyjny wpisany do Subrejestru, roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe 

Funduszu i jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy.  

 

Art. 37. Inne informacje 

1. Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii każdego 

Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa niezwłocznie po ich 

ustaleniu udostępniane będą przez Fundusz w sieci Internet na stronie www.union-investment.pl. 

2. Fundusz będzie udostępniał, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informacje dotyczące Subfundudszy, w tym 

między innymi informacje dotyczące składu portfela inwestycyjnego Subfunduszy. Zakres ogłaszanych informacji 

będzie każdorazowo ustalany przez Towarzystwo.  

3. Fundusz będzie udostępniał w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz w sieci Internet na stronie 

www.union-investment.pl aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego 

prospektu.  

 

Rozdział XII. Zasady rozwiązania Funduszu.  

 

Art. 38. Rozwiązanie i likwidacja Funduszu 

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli:  

1) zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy od dnia 

http://www.union-investment.pl/
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wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności 

przez Towarzystwo,  

2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym bankiem umowy 

prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu,  

3) Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej wartości 2.000.000 zł.,  

4) Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu,  

5) likwidacji, na zasadach określonych w Art. 40 Statutu, ulegnie ostatni Subfundusz.  

2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz 

zaprzestaje zbywania oraz odkupywania Jednostek Uczestnictwa.  

3. Towarzystwo może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu w następujących przypadkach:  

1) Wartość Aktywów Netto Funduszu będzie niższa niż 10.000.000 złotych,  

2) wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo z tytułu zarządzania nie pozwoli na pokrywanie kosztów 

działalności Funduszu,  

3) ulegną zmianie przepisy dotyczące opodatkowania przychodów związanych z uczestnictwem w Funduszu.  

4. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu będzie niezwłocznie publikowana przez Towarzystwo 

lub Depozytariusza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim „Gazeta Giełdy Parkiet”, a w przypadku zawieszenia 

wydawania dziennika „Gazeta Giełdy Parkiet” w dzienniku „Rzeczpospolita”.  

5. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.  

 

Rozdział XIII. Tworzenie nowych Subfunduszy, ich likwidacja i łączenie.  

 

Art. 39. Utworzenie nowego Subfunduszu 

1. Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe Subfundusze.  

2. Portfel inwestycyjny nowego Subfunduszu tworzony jest z wpłat na wydzielony rachunek bankowy tego 

Subfunduszu.  

3. Do przyjmowania wpłat i zapisów na jednostki uczestnictwa nowego Subfunduszu zastosowanie mają 

postanowienia Art. 9 Statutu, z zastrzeżeniem, że przyjmowanie wpłat nie może rozpocząć się wcześniej niż z 

dniem wejścia w życie zmian Statutu, o których mowa w ust. 1.  

 

Art. 40. Likwidacja Subfunduszu 

1. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu.  

2. Subfundusz może zostać zlikwidowany w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących przesłanek:  

1) w przypadku spadku Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu poniżej kwoty 10 000 000 złotych (słownie: 

dziesięć milionów złotych),  

2) w przypadku, gdy Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie pozwoli na pokrywanie 
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kosztów działalności tego Subfunduszu,  

3) ulegną zmianie przepisy dotyczące opodatkowania przychodów związanych z uczestnictwem w Subfunduszu.  

3. Ponad powyższe:  

1) (skreślono),  

2) (skreślono),  

3) Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa może zostać zlikwidowany w przypadku, w którym wysokość kosztów 

obciążających Fundusz wskazanych w Art. 132 ust. 3 i ust. 4 Statutu przekroczy limity wskazane w Art. 132 

ust. 3 i ust. 4 Statutu.  

4. Decyzję o likwidacji Subfunduszu w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, w imieniu Funduszu, pode jmuje 

Towarzystwo.  

5. Wszystkie Subfundusze podlegają likwidacji w przypadku rozwiązania Funduszu.  

6. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, jest 

Towarzystwo.  

7. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu nie są zbywane oraz odkupywane Jednostki Uczestnictwa 

likwidowanego Subfunduszu.  

8. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu 

prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:  

1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu 

wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę 

uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych 

przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. Wypłata środków uzyskanych w ramach likwidacji 

Subfunduszu może nastąpić na rachunek innego Subfunduszu lub rachunek innego funduszu inwestycyjnego 

zarządzanego przez Towarzystwo celem nabycia jednostek uczestnictwa,  

2) zbywanie Aktywów Subfunduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesu Uczestników 

likwidowanego Subfunduszu i Uczestników Funduszu,  

3) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło 

wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których pośrednictwem Subfundusz zbywa i odkupuje 

Jednostki Uczestnictwa,  

4) o rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób, o którym mowa w Art. 35 ust. 1 Statutu,  

5) Towarzystwo w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, sporządza sprawozdanie finansowe na 

dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu,  

6) po dokonaniu czynności określonych w pkt. 1) Towarzystwo sporządza sprawozdanie zawierające co najmniej:  

a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w pkt. 1),  

b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu,  

c) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec 

Subfunduszu.  

7) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu sądowego, 

8) miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wypłacie Uczestnikom Subfunduszu uzyskanych środków 
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pieniężnych w ramach likwidacji Subfunduszu, o których mowa w pkt 1), jest miejsce siedziby Funduszu. 

9. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Subfunduszu będzie niezwłocznie publikowana przez 

Towarzystwo w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim „Gazeta Giełdy Parkiet”, a w przypadku zawieszenia 

wydawania dziennika „Gazeta Giełdy Parkiet” w dzienniku „Rzeczpospolita”.  

 

Art. 41. Tryb łączenia Subfunduszy.  

1. Subfundusze mogą być łączone ze sobą.  

2. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego 

oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego.  

3. Do łączenia Subfunduszy stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy właściwe dla łączenia Funduszy.  

 

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe.  

 

Art. 42. Zmiany Statutu 

1. Zmiany Statutu nie wymagają zgody Uczestników Funduszu. 

2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie określonym w Ustawie i wchodzą w życie w terminach w określonych w 

Ustawie. 

3. Zmiany Statutu będą ogłaszane poprzez dokonanie jednokrotnego ogłoszenia w sieci Internet na stronie 

www.union-investment.pl.  

 

Art. 43. Kwestie nieuregulowane w Statucie 

W kwestiach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.  

 

Część II. Subfundusze 

 

Rozdział XIV. UniKorona Pieniężny 

 

Art. 44. Cel inwestycyjny UniKorona Pieniężny 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.  

1a. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu. 

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

3. Stopa odniesienia obliczana jest na podstawie indeksu. Stopa odniesienia służy do oceny efektywności inwestycji 

http://www.union-investment.pl/
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w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlając zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i 

politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwaną w niniejszym rozdziale „stopą odniesienia”. 

4. Indeks o którym mowa w ust. 3, jest wyliczany każdego dnia w roku. Jego wartość początkowa wynosi 1000. 

Opiera się na WIBID3M (czyli stopie oprocentowania depozytów 3 miesięcznych na międzybankowym rynku 

pieniężnym dla polskiego złotego). 

5. Okres odsetkowy stawki WIBID3M rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału 

kalendarzowego, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego kwartału kalendarzowego. Data ustalenia 

stawki WIBID3M przypada na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia okresu odsetkowego. Przez kwartał 

kalendarzowy należy rozumieć następujące okresy: od początku stycznia do końca marca, od początku kwietnia 

do końca czerwca, od początku lipca do końca września oraz od początku października do końca grudnia. W 

przypadku rozpoczęcia obliczania indeksu, o którym mowa w ust. 3, w trakcie trwania kwartału kalendarzowego, 

wartość indeksu zostanie ustalona w oparciu o stawkę ustaloną na podstawie stawek WIBID, której długość 

będzie proporcjonalna do czasu od rozpoczęcia wartości obliczania indeksu do końca kwartału kalendarzowego. 

6. Indeks jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru: 

BVt=BV0*{1+[(WIBID3M*d)/365]} 

gdzie:  

BVt – wartość indeksu danego dnia („dzień t”), 

BV0 – wartość indeksu w dniu stanowiącym początek okresu odsetkowego, 

WIBID3M – stawka WIBID dla depozytów 3 miesięcznych, 

d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a dniem stanowiącym początek okresu odsetkowego. 

 

Art. 45. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniKorona Pieniężny 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4–8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb  Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie 
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członkowskim, na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock 

Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, 

New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkish Derivatives 

Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu, może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 
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instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych  Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD oraz na 

następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
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uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

 

Art. 46. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek Subfunduszu w kategorie lokat 

określone w art. 45 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 45 ust. 2 

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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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. 

4. 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.  

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.  
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6. 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.  

7. 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.  

8. 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. 7 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.  

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.  

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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.  

14. 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.  

15. 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.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 47. Kryteria doboru lokat 

1. Środki 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.  
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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.  

 

Art. 48. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

 

Art. 49. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i D 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie 

mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B i D Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w 

pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych Planach 

Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez osobę uprawnioną 

do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 

złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą 

i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 

100 złotych. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może 

przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 50. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 
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 środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. 3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć:  

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%,  

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%,  

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%,  

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 

 

Art. 51. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

 5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności opłaty i 

koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 
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2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 
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ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

 

Art. 52. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to 

wynagrodzenie składa się: 

1)  wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie, z którego nie więcej niż 0,80% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 51 ust. 1 Statutu. W przypadku 

jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 51 ust. 1 Statutu przekroczą 0,80%, 

Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych; 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 1,05% rocznie,  

c)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 0,75% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0,75%, rocznie 

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej. 

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z 

poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.  

3. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu") zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie dodatnia oraz jednocześnie wyższa niż stopa odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa odniesienia w 

przypadku spełnienia poniższego warunku:  

W(NAV)>max(0;x): 

gdzie: 

W(NAV) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 

w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny 

bieżącego okresu rozliczeniowego 
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NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w pierwszym Dniu Wyceny danej kategorii Jednostek Uczestnictwa lub gdy okres rozliczeniowy 

rozpoczyna się w trakcie trwania kwartału kalendarzowego jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres rozliczeniowy 

x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 44 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

2) Okresami Rozliczeniowymi są kwartały kalendarzowe (rozumiane jako następujące okresy: od początku 

stycznia do końca marca, od początku kwietnia do końca czerwca, od początku lipca do końca września oraz 

od początku października do końca grudnia) z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Rozliczeniowy będzie liczony 

począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym przynajmniej część Jednostki 

Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do końca kwartału kalendarzowego, w 

którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być naliczane i pobierane 

w trakcie trwania kwartału kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca kwartału kalendarzowego. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt. 1): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i)=0,25*(W(NAV(i-1))-x)*A(NAV(i-1)) gdzie: 

PF(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

PF(i-1) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w poprzednim Dniu Wyceny 

w stosunku do i-tego Dnia Wyceny  

i – Dzień Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie zmienne 

W(NAV(i-1)) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1))=NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie: 

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego 

okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym 

Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny lub 

gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w trakcie trwania kwartału kalendarzowego jest to Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres 

rozliczeniowy 
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x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 44 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 w i-tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do 

wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

A(NAV(i-1)) - Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego do dnia i-1 

*-znak iloczynu 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się 

do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, gdzie „x” oznacza stopę odniesienia, o której mowa w art. 44 ust. 1a w 

danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 w i-

tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni 

Dzień Wyceny w  kwartale kalendarzowym przypadającym w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym 

Dniu Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia 

tego okresu. 

 

Rozdział XV. UniKorona Obligacje 

 

Art. 53. Cel inwestycyjny UniKorona Obligacje 

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

wartości lokat.  

1a. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu. 

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

3. Stopą odniesienia dla Subfunduszu jest stopa zwrotu indeksu BPOL15 (Bloomberg Poland Local Sovereign Index 

1 to 5 Year), publikowanego przez serwis Bloomberg, mierzona za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w 

art. 61 ust. 4 pkt 2). 

 

Art. 54. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniKorona Obligacje 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  



 

 
43/282 

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb  Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie 

członkowskim, na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock 

Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, 

New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkish Derivatives 

Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  
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5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych  Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD oraz na 

następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  
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1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod 

warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

 

Art. 55. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie 

lokat określone w art. 54 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 54 

ust. 2 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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 80 % Wartości Aktywów 

Funduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % Wartości Aktywów Funduszu.  Łączna 
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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. 

4. 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.  

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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. 7 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.  

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.  

11. 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. 

12. 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. 11. 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 

13. 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.  

14. 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.  

15. 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.  
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16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 56. Kryteria doboru lokat 

1. Środki Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne 

oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym.  

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 założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w 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.  

 

Art. 57. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

 

Art. 58. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i D 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie 

mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B i D Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w 

pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych Planach 

Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu.  

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez osobę uprawnioną 

do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 

złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą 

i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 

100 złotych. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może 

przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 59. Maksymalne wysokości opłat 
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1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć:  

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%,  

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%,  

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%,  

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 

 

Art. 60. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 
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prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 
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na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

 

Art. 61. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to 

wynagrodzenie składa się:  

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 1,5% rocznie, z którego nie więcej niż 1,2% 

przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 60 ust. 1 Statutu, 

naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty 

działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 60 ust. 1 Statutu przekroczą 1,2 %, Towarzystwo 

pokrywa je ze środków własnych.   

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.   

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 60 ust. 1 Statutu, w zakresie, w którym nie są pokrywane 

zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są przez 

Towarzystwo ze środków własnych.  

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca.”,  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu") zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie dodatnia oraz jednocześnie wyższa niż stopa odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa odniesienia w 

przypadku spełnienia poniższego warunku:   

W(NAV) > max(0,x)  

- gdzie:  
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W(NAV) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = NAV1/NAV0 - 1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 

okresu rozliczeniowego  

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie niniejszych postanowień Statutu 

uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego  

x - stopa zwrotu indeksu BPOL15 (Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 5 Year), mierzona za 

analogiczny okres rozliczeniowy.  

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy), z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny przypadającego po dniu wejścia w 

życie niniejszych postanowień Statutu uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten pierwszy Dzień Wyceny. 

  

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt 1):  

R(i)=PF(i) - PF(i-1)  

PF(i) = 0,25*(W(NAV(i-1)) - x)*A(NAV(i-1)), gdzie:  

PF(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, R(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu 

Wyceny  

PF(i-1) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w poprzednim Dniu 

Wyceny w stosunku do i-tego Dnia Wyceny 

i – Dzień Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie zmienne 

W(NAV(i-1)) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0 - 1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny  

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie niniejszych postanowień Statutu 

uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego  

x - stopa zwrotu indeksu BPOL15 (Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 5 Year), mierzona za 

analogiczny okres rozliczeniowy. 

A(NAV(i-1)) - średnia arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego do dnia i-1  

* - znak iloczynu 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi 

się do poprzedniego okresu rozliczeniowego.   
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5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości.  

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za 

ostatni Dzień Wyceny w roku kalendarzowym przypadającym w okresie rozliczeniowym utworzonej w 

pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od 

zakończenia tego okresu.  

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1) i pkt 2). 

Rozdział XVI. UniDolar Pieniężny 

 

Art. 62. Cel inwestycyjny UniDolar Pieniężny 

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 63. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniDolar Pieniężny 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w 

ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb  Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie 

członkowskim, na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock 

Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, 

New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkish Derivatives 

Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 
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regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych  Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD oraz na 

następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  
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2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w Serb ii– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 
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instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

 

Art. 64. Zasady dywersyfikacji lokat i inne 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. 63 ust. 2 musi być niższy niż 30% wartości Aktywów 

Subfunduszu. 

1a. Nie mniej niż 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne 

papiery wartościowe denominowane w USD. 

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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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. 

4. 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.  

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.  

6. 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.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 
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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.  

8. 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. 7 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.  

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:  

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,  

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, 

Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea 

Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, 

Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, 

Włochy.  

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.  

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz, 

działając na rachunek Subfunduszu, ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu Obligacje nie więcej 

jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, oraz inne podmioty nie może 

przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.  

14. 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.  

15. 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.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 65. Kryteria doboru lokat 
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1.  Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest dążenie do 

osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu przez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów 

Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności. 

2.  Lokaty Subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i 

prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego. 

Art. 66. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

 

Art. 67. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 1000 USD. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, 

nie niższą jednak niż 5 USD, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników 

IKE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej 

wpłaty.  

2. (skreślony) 

3. Wpłaty w związku ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny, mogą być 

dokonywane wyłącznie w USD. Wypłaty z w związku z odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

UniDolar Pieniężnydokonywane są w USD, z zastrzeżeniem, że w przypadku Uczestników, którzy, nabyli 

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny za wpłaty dokonane w złotych, na podstawie zleceń 

złożonych przed dniem 16 maja 2011 r., wypłaty mogą być dokonywane również w złotych. 

4. Wpłaty środków pieniężnych na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny będą 

przyjmowane wyłącznie w placówkach Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu. 

5. (skreślono) 

6. W przypadku wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu UniDolar Pieniężny w złotych, 

kwota w USDpodlega przeliczeniu na złotewedług kursu średniego USD do złotego ustalonego przez NBP i 

przyjętego przez Subfundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z dnia odkupienia Jednostek 

Uczestnictwa.  

7. Do czasu wskazania przez Uczestnika Funduszu odpowiedniego numeru rachunku wypłata środków pieniężnych 

z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie będzie realizowana, i takie działanie (zaniechanie) Funduszu nie 

będzie stanowiło opóźnienia w wypłacie środków pieniężnych. 

 

Art. 68. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 250 USD.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 
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przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 69. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 
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4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

 

Art. 70. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 

2% rocznie, z którego nie więcej niż 1,20% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 69 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, 

o których mowa w art. 69 ust. 1 Statutu przekroczą 1,20%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.  
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2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.  

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.  

 

(„Rozdział XVII“ – od  art. 71 do art. 79 Statutu – skreślony)  

Rozdział XVIII. UniKorona Zrównoważony 

 

Art. 80. Cel inwestycyjny UniKorona Zrównoważony 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 81. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniKorona Zrównoważony 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb  Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie 

członkowskim, na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock 

Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, 

New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkish Derivatives 

Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 
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2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych  Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD oraz na 
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następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 
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funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

 

Art. 82. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu zrównoważonego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat wskazane w art. 81 Statutu. Środki pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim w 

akcje, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział w Aktywach 

Subfunduszu kategorii lokat określonych w art. 81 ust. 2 pkt 1) Statutu nie będzie niższy niż 20% i nie wyższy niż 

80% 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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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. 

4. 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.  

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.  

6. 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.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 
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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.  

8. 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. 7 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.  

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.  

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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.  

14. 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.  

15. 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.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 83. Kryteria doboru lokat 

1. 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 założonej płynności.  

2. Lokaty Subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Środki 

Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego zapewniające 

konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez emitentów o minimalnym 

ryzyku niewypłacalności.  
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4. Przy ustalaniu proporcji udziału w Aktywach Subfunduszu akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego brane będą pod uwagę w szczególności czynniki warunkujące sytuację na 

rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego.  

 

Art. 84. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

 

Art. 85. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 86. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 

może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 87. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 
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1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  
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7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

 

Art. 88. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 

4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, 

o których mowa w art. 87 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 87 ust. 1 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.  

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.  

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.  

 

Rozdział XIX. UniKorona Akcje 

 

Art. 89. Cel inwestycyjny UniKorona Akcje 
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1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 

wartości lokat.  

1a. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu. 

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

3. Stopa odniesienia obliczana jest na podstawie indeksu. Stopa odniesienia służy do oceny efektywności inwestycji 

w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlając zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i 

politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwaną w niniejszym rozdziale „stopą odniesienia”. 

4. Indeks o którym mowa w ust. 3, jest wyliczany każdego dnia w roku. Jego wartość opiera się w 90% na indeksie 

WIG oraz w 10% na stawce WIBID1Y (czyli stopie oprocentowania depozytów 1 rocznych na międzybankowym 

rynku pieniężnym dla polskiego złotego). 

5. Wartość indeksu WIG publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest ustalana w 

oparciu o dane dostępne na godzinę 12:00. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada na 2 dni robocze przed 

dniem rozpoczęcia okresu odsetkowego. 

6.  Indeks jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru: 

BVt=BV0*{ 0,9*[WIG (t)/WIG (t-1)]+0,1*[(WIBID1Y*d)/365]} 

gdzie:  

BVt – wartość indeksu danego dnia („dzień t”), 

BV0 – wartość indeksu w dniu stanowiącym początek okresu odsetkowego, 

WIG(t) - Wartość indeksu WIG publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu „t”, 

na godzinę 12:00 

WIG(t-1) - Wartość indeksu WIG publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu „t-

1”, na godzinę 12:00 

WIBID1Y – stawka WIBID dla depozytów 1 rocznych 

d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a dniem stanowiącym początek okresu odsetkowego. 

 

Art. 90. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniKorona Akcje 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  



 

 
69/282 

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb  Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie 

członkowskim, na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock 

Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, 

New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkish Derivatives 

Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  
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1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1)  takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych  Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD oraz na 

następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
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3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

 

Art. 91. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 90 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu nie 

będzie niższy niż 60%. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować 

Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 90 ust. 2 Statutu. 

2. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, do 5% wartości Aktywów Subfunduszumoże być lokowane w papiery 

wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.  

3. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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 
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przekroczyć 35% Wartości Aktywów Funduszu. 

4. 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.  

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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. 7 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.  

9. Skreślono.  

10. Skreślono.  

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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.  

14. 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.  

15. 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.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  
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Art. 92. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu 

mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

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 założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. 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.  

 

Art. 93. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

 

Art. 94. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i D 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie 

mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B i D Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w 

pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych Planach 

Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu.  

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez osobę uprawnioną 

do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 

złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą 

i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 

100 złotych. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może 

przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 95. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 
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przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

 środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć:  

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%,  

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%,  

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%,  

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 

Art. 96. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 
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 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 
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prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

 

Art. 97. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to 

wynagrodzenie składa się: 

1)  wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 96 ust. 1 Statutu. W przypadku 

jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 96 ust. 1 Statutu przekroczą 2%, 

Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych; 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,80% rocznie,  

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie, 

d)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2% rocznie, 

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej, wyłącznie w odniesieniu do Jednostek 

Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A. 

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z 

poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.  

3. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu") zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie dodatnia oraz jednocześnie wyższa niż stopa odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa odniesienia w 

przypadku spełnienia poniższego warunku:  
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W(NAV)>max(0;x): 

gdzie: 

W(NAV) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 

w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny 

bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w pierwszym Dniu Wyceny danej kategorii Jednostek Uczestnictwa lub gdy okres rozliczeniowy 

rozpoczyna się w trakcie trwania roku kalendarzowego jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres rozliczeniowy 

x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 3 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

2) Okresami Rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres 

Rozliczeniowy będzie liczony począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do końca 

roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna 

być naliczane i pobierane w trakcie trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i 

pobierania wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt. 1): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i)=0,25*(W(NAV(i-1))-x)*A(NAV(i-1)) gdzie: 

PF(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

PF(i-1) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w poprzednim Dniu Wyceny 

w stosunku do i-tego Dnia Wyceny  

i – Dzień Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie zmienne 

W(NAV(i-1)) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1))=NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie: 

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. 
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NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego 

okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym 

Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny lub 

gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w trakcie trwania roku kalendarzowego jest to Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres rozliczeniowy 

x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 3 w i-tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do 

wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

A(NAV(i-1)) - Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego do dnia i-1 

*-znak iloczynu 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się 

do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, gdzie „x” oznacza stopę odniesienia, o której mowa w art. 89 ust. 1a w 

danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 89 ust. 3 w i-

tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni 

Dzień Wyceny w roku kalendarzowym przypadającym w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu 

Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

 

 

(„Rozdział XX“ – od  art. 98 do art. 106 Statutu – skreślony)  

(„Rozdział XXI“ – od  art. 107 do art. 115 Statutu – skreślony)  

(„Rozdział XXII“ – od  art. 116 do art. 124 Statutu – skreślony) 

 

Rozdział XXIII. UniAkcje: Nowa Europa 

 

Art. 125. Cel inwestycyjny UniAkcje: Nowa Europa 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  
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Art. 126. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: Nowa Europa 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w 

ust. 3,  

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 

sa na zasadach określonych w ust. 3.  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb  Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie 

członkowskim, na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock 

Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, 

New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkish Derivatives 

Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  
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4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych  Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD oraz na 

następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) utrzymuje taką część Aktywów Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu,, która pozwala na realizację 

transakcji.  

Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa 

majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 
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Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych – pod 

warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

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

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

 

Art. 127. Szczególne zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest Subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 126 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu 

nie będzie niższy niż 60%. W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone w art. 126 ust. 2 

pkt 1) Statutu, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje aktywa w inne kategorie 

lokat wymienione w art. 126 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% Aktywów 

Subfunduszu. 

2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość 

takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.  

3. 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. 

4. 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. 3. 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. 

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 ust. 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. Skreślono.  

8. Skreślono.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować łącznie więcej niż 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 126 ust. 9 Statutu, a także 

jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz 

zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją 

składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną.  

 

Art. 128. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy 

Środkowowschodniej. Udział akcji emitentów z Europy Środkowowschodniej w Aktywach Subfunduszu oraz 
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kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami nie będzie niższy niż 60% tych aktywów. Aktywa 

Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

2. Przez akcje emitentów z Europy Środkowowschodniej, rozumie się akcje emitowane przez emitentów z siedzibą 

w krajach Europy Środkowej i Wschodniej takich jak:  

1) następujące państwa członkowskie: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr,  

Malta, Bułgaria, Rumunia oraz Chorwacja, 

2) Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Albania i Kazachstan z 

zastrzeżeniem, iż Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu będzie mógł inwestować środki w akcje tych 

emitentów, będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska 

lub państwo członkowskie lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich 

rynkach jest zapewnione – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie Art. 93 ust. 2 Ustawy. 

3. 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 założonej płynności.  

4. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. Na 

potrzeby art. 126 – 128 Statutu pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery 

wartościowe inkorporujce, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o charakterze koropracyjnym.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego 

emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.  

6. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie lokat 

wymienione w Art. 126. ust. 2 pkt 2) Statutu kieruje się w szczególności nastepującymi kryteriami:  

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.  

7. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesniu do lokat wkazanych w Art. 126 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone są 

w Art. 126 ust. 5 i ust. 6 Statutu.  

8. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą:  

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 4 w odniesniu do funduszy i instytucji wspólnego 

inwestowania o charakterze akcyjnym,  

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 6 w odniesniu do funduszy i instytucji wspólnego 

inwestowania o charakterze dłużnym.  
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Art. 129. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

 

Art. 130. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 131. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 

może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 132. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 
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3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  
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8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

11. (skreślony)  

12. (skreślony)  

 

Art. 133. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1.Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to 

wynagrodzenie składa się: 

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 3% rocznie, z którego nie więcej niż 

2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 

132 ust. 1 Statutu , naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. 

W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 132 ust. 1 

Statutu przekroczą 2 %, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych, 

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania 

Subfunduszem, naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej. 

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 132 ust. 1 Statutu, w zakresie, w którym nie są 

pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca. 

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu") zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy (dalej „stopa referencyjna) po 

stawce dwukrotności WIBID1Y z końca poprzedzającego Okresu Rozliczeniowego. 
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1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa 

referencyjna w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

W(NAV) > 2*x - gdzie: 

W(NAV) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym okresie 

rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu 

rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego 

okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym 

subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny lub 

gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w trakcie trwania roku kalendarzowego jest to Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres rozliczeniowy 

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna się w 

ostatnim dniu roboczym poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, a kończy się w ostatnim dniu roboczym 

bieżącego roku. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu 

odsetkowego. 

*-znak iloczynu 

Okresami Rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres 

Rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny oraz że w przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna być 

naliczane i pobierane w trakcie trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i 

pobierania wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

2) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt. 1): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i) = 0,25*(W(NAV(i-1)) -2*x)*A(NAV(i-1)) gdzie: 

PF(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, R(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie: 

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego 

okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym 

Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny lub 

gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w trakcie trwania roku kalendarzowego jest to Wartość Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres rozliczeniowy 

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna się w 

ostatnim dniu roboczym poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, a kończy się w ostatnim dniu roboczym 

bieżącego Okresu Rozliczeniowego. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego. 

A(NAV(i-1)) - Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego do dnia 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się do 

poprzedniego okresu rozliczeniowego. 
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5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<2*x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni dzień 

kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego okresu 

rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1 i pkt 2). 

 

(„Rozdział XXIV“-od  art. 134 do art. 142 Statutu – skreślony) 

(„Rozdział XXV“ – od  art. 143 do art. 151 Statutu – skreślony)  

(„Rozdział XXVI“ – od  art. 152 do art. 160 Statutu – skreślony)  

 

Rozdział XXVII. UniMax 

 

Art. 161. Cel inwestycyjny UniMax 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 162. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniMax 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w 

ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8,  

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb  Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynku 

zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie 

członkowskim, na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż 
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Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock 

Exchange, Tokyo Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, 

New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkish Derivatives 

Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT 

(Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  
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7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych  Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD oraz na 

następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu 

stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  
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d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10.  Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

 

Art. 163. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem funduszy, w którym co najmniej 50% wartości Aktywów Subfunduszu będzie 

lokowane w: 

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, 

2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 162 

ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji 

 –  które to fundusze, instytucje lub subfundusze dokonują lokat, głównie w zagraniczne akcje lub papiery dłużne. 

W pozostałej części, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w 

inne kategorie lokat wymienione w art. 162 ust. 2 Statutu. 

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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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. 

4. 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 
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wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.  

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym, a także do jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub 

instytucji wspólnego inwestowania.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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. 7 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.  

9. Skreślono.  

10. Skreślono.  

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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.  

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu 

w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu 

zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 162 ust. 9 Statutu a także jednego 

subfunduszu wydzielonego w tym funduszu lub instytucji. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji 

wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.  

15. 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.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  
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Art. 164. Kryteria doboru lokat 

1. 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 założonej płynności.  

2. Lokaty Subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny wyników inwestycyjnych 

funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem profili zysk\ ryzyko, prognozy co do kształtowania się koniunktury 

gospodarczej kraju emitenta papierów wartościowych lub lokat, w które inwestuje Fundusz, działający na 

rachunek Subfunduszu przy uwzględnieniu specyfiki portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy w danej 

kategorii, w które inwestuje Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu oraz analizy ekspozycji walutowych 

funduszy, w które inwestuje Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu.  

 

Art. 165. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.  

 

Art. 166. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 167. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 168. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
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1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 
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stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

 

11. (skreślony)  

12. (skreślony)  

 

Art. 169. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 3% 

rocznie, z którego nie więcej niż 1,50% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 168 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w 

art. 168 ust. 1 Statutu przekroczą 1,50%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.  

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.  
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3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

 

Rozdział XXVIII UniAkcje Wzrostu 

 

Art. 170. Cel inwestycyjny UniAkcje Wzrostu 

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

wartości lokat. 

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

 

Art. 171. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje Wzrostu 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat: 

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

zasadach określonych w ust. 3, 

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 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 sa na zasadach określonych w ust. 3. 

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8, 

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9, 

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: 

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym 

rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 
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3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock 

Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock Exchange, 

Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej 

na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) – 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi, 

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym: 

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. 

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych, 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka, 
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3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego, 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. 

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu: 

a. na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub 

b. na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c.   następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock Exchange – po 

uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) stroną transakcji jest: 

a. podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo 

b. podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo  członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub 

podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 

Ustawy, 

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej, 

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą, 

4) bazę dla tych instrumentów stanowią: 

a) indeksy giełdowe, 

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych, 

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu. 

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać: 
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1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 

– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. 

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

 

Art. 172. Szczególne zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest Subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 171 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu 

nie będzie niższyniż 60%. W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone w art. 171 ust. 2 

pkt 1) Statutu, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie 

lokat wymienione w art. 171 ust. 2 Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% Aktywów 

Subfunduszu. 

2. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 

papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna 

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. 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. 

4. 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. 3. 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. 
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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 pap iery 

wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 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. Skreślono.  

8. Skreślono.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować łącznie więcej niż 10% wartości Aktywów 

Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 171 ust. 9 Statutu, a także 

jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz 

zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją 

składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną. 

 

Art. 173. Kryteria doboru lokat 

1.  Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek 

Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty 

finansowe dopuszczone Statutem. 

2. Przez akcje emitentów z Europy Środkowowschodniej, rozumie się akcje emitowane przez emitentów z siedzibą 

w krajach Europy Środkowej i Wschodniej takich jak: 

1) kraje będące następującymi państwami członkowskimi: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, 

Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria, Rumunia oraz Chorwacja, 

2) Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Albania i Kazachstan, z 

zastrzeżeniem, iż Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, będzie mógł inwestować środki w akcje tych 

emitentów, będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska 

lub państwo członkowskie lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich 

rynkach jest zapewnione – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie Art. 93 ust. 2 

Ustawy. 

3. 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 założonej płynności. 

4. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy 

fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów wartościowych o charakterze udziałowym podstawowymi 

kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania 

przedsiębiorstwem. Na potrzeby art. 171-173 Statutu pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” 

określa się papiery wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o 

charakterze korporacyjnym. 

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 

emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności. 
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6. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie lokat 

wymienione w Art. 171 ust. 2 pkt 2) Statutu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) ryzykiem kredytowym, 

6) wyceny, 

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

rynku. 

7. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 171 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone 

są w Art. 171 ust. 5 i ust. 6 Statutu. 

8. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą: 

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 4 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym, 

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 6 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze dłużnym. 

 

Art. 174. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 175. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników  

IKZE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej 

wpłaty. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych. 
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Art. 176. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa. 

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych. 

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 

może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 

Art. 177. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 
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szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 
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11. (skreślony) 

12. (skreślony) 

 

Art. 178. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to 

wynagrodzenie składa się:  

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 3% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 177 ust. 1 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 177 ust. 1 Statutu przekroczą 2 %, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych,  

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 177 ust. 1 Statutu, w zakresie, w którym nie są 

pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych.  

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca. 

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu") zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy (dalej „stopa referencyjna”) po 

stawce dwukrotności WIBID1Y z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego.  

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa referencyjna w 

przypadku spełnienia poniższego warunku:  

W(NAV) > 2*x, gdzie:  

W(NAV) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = NAV1/NAV0 - 1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

bieżącego okresu rozliczeniowego  

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie niniejszych postanowień Statutu 

uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y (Warsaw Interbank Bid Rate) rozumianej jako 

roczna stopa procentowa jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Okres 

odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego okresu 

rozliczeniowego, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego roku. Data ustalenia stawki 

WIBID1Y przypada na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.  

* - znak iloczynu  



 

 
105/282 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy), z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny przypadającego po dniu wejścia w 

życie niniejszych postanowień Statutu uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania 

wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił ten pierwszy Dzień Wyceny.  

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt 1):  

R(i)=PF(i) - PF(i-1)  

PF(i) = 0,22*(W(NAV(i-1)) - 2*x)*A(NAV(i-1)),  

gdzie:  

PF(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, 

gdzie PF(1)=0, R(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym 

Dniu Wyceny  

PF(i-1) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w poprzednim Dniu 

Wyceny w stosunku do i-tego Dnia Wyceny 

i – Dzień Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie zmienne  

W(NAV(i-1)) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0 - 1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny.  

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie niniejszych postanowień Statutu 

uprawniających Towarzystwo do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna 

się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego okresu rozliczeniowego, a kończy się w ostatnim dniu 

roboczym bieżącego okresu rozliczeniowego. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze 

przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.  

A(NAV(i-1)) - średnia arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego do dnia i-1  

* - znak iloczynu  

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi 

się do poprzedniego okresu rozliczeniowego.  

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<2*x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości.  

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni 

Dzień Wyceny w roku kalendarzowym przypadającym w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym 

Dniu Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia 

tego okresu.  

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1 i pkt 2). 
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Rozdział XXIX. (Art. 179 – 187) Skreślono 

 

Rozdział XXX. UniStabilny Wzrost 

 

Art. 188. Cel inwestycyjny UniStabilny Wzrost 

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

wartości lokat. 

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

 

Art. 189. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniStabilny Wzrost 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat: 

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

zasadach określonych w ust. 3, 

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3, 

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8, 

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9, 

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: 

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym 

rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock 

Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock Exchange, 

Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej 

na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 
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tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) – 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi, 

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym: 

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. 

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych, 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka, 

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego. 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. 

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu: 
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a. na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub 

b. na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c. na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock Exchange – 

po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu,, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) stroną transakcji jest 

a. podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo 

b. podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub 

podmiot z siedzibą w Serbii  – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 

Ustawy, 

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej, 

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą, 

4) bazę dla tych instrumentów stanowią: 

a) indeksy giełdowe, 

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych, 

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu. 

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać: 

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
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uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 

– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. 

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

 

Art. 190. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu stabilnego wzrostu, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane 

w kategorie lokat wskazane w art. 189 Statutu. Środki pieniężne Subfunduszu lokowane będą przede wszystkim 

w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, przy czym udział w Aktywach 

Subfunduszu kategorii lokat określonych w art. 189 ust. 2 pkt 1) Statutu nie będzie wyższy niż 40% 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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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. 

4. 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. 

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 
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rynkiem finansowym. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 7 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. 

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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. 

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Art. 191. Kryteria doboru lokat 

1. 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 założonej płynności. 
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2. Lokaty Subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Aktywa 

Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego zapewniające 

konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym. Lokaty Subfunduszu w dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego 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. 

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez emitentów o minimalnym 

ryzyku niewypłacalności. 

4. Przy ustalaniu proporcji udziału w Aktywach Subfunduszu akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego brane będą pod uwagę w szczególności czynniki warunkujące sytuację na 

rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego. 

 

Art. 192. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 193. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych. 

 

Art. 194. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa. 

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych. 

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 

może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 
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Art. 195. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  
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5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

 

11. (skreślony) 

12. (skreślony) 

 

Art. 196. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 

3% rocznie, z którego nie więcej niż 1,50% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 195 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 195 ust. 1 Statutu przekroczą 1,50%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych. 
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2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny. 

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

 

Rozdział XXXI. UniObligacje: Nowa Europa 

 

Art. 197. Cel inwestycyjny UniObligacje: Nowa Europa 

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

wartości lokat. 

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

 

Art. 198. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniObligacje: Nowa Europa 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat: 

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych w 

ust. 3, 

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3, 

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8, 

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9, 

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: 

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym 

rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock 

Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock Exchange, 

Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej 

na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 
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4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) – 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi, 

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym: 

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. 

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych, 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka, 

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego, 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. 

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 
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Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu: 

a. na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub 

b. na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c. na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock Exchange – 

po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) stroną transakcji jest: 

a. podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo 

b. podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub 

podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 

Ustawy, 

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej, 

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą, 

4) bazę dla tych instrumentów stanowią: 

a) indeksy giełdowe, 

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych, 

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu. 

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać: 

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 
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b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 

– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. 

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

 

Art. 199. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem obligacji, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie 

lokat określone w Art. 198 ust. 2 pkt 2) Statutu, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w Art. 

198 ust. 2 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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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. 

4. 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. 
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5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 7 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. 

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez: 

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, 

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, 

Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea 

Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, 

Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, 

Włochy. 

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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. 

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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. 

14. 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. 
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15. 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. 

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Art. 200. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje w Instrumenty Rynku Pieniężnego, obligacje emitowane 

przez kraje z Europy Środkowowschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez 

podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowowschodniej oraz w inne papiery dłużne. 

2. Przez kraje z Europy Środkowowschodniej rozumie się: 

1) kraje będące następującymi państwami członkowskimi: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, 

Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria, Rumunia oraz Chorwacja, 

2) Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Albania z zastrzeżeniem, iż 

Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu będzie mógł inwestować środki w obligacje tych emitentów, 

będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub 

państwo członkowskie lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach 

jest zapewnione – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie Art. 93 ust. 2 Ustawy. 

3. 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 założonej płynności. 

4. Lokaty Subfunduszu w 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. 

 

Art. 201. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 202. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych. 
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Art. 203. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa 

Subfunduszu nie może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość 

stawki opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek 

Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania 

wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych. 

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 

może przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 

Art. 204. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 
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4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 
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11. (skreślony) 

12. (skreślony) 

 

Art. 205. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 

2% rocznie, z którego nie więcej niż 1,20% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 204 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 204 ust. 1 Statutu przekroczą 1,20%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych. 

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny. 

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

 

Rozdział XXXII. UniAkcje Małych i Średnich Spółek 

 

Art. 206. Cel inwestycyjny UniAkcje Małych i Średnich Spółek 

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

wartości lokat. 

1a. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu. 

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

3. Stopa odniesienia obliczana jest na podstawie indeksu. Stopa odniesienia służy do oceny efektywności inwestycji 

w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlając zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i 

politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwaną w niniejszym rozdziale „stopą odniesienia”. 

4. Indeks o którym mowa w ust. 3 jest wyliczany każdego dnia w roku. Jego wartość opiera się w 45% na indeksie 

mWIG40, w 45% na indeksie sWIG80, które to indeksy są publikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. oraz w 10% na stawce WIBID1Y (czyli o stopę oprocentowania depozytów 1 rocznych na 

międzybankowym rynku pieniężnym dla polskiego złotego). 

5. Wartości indeksów mWIG40 oraz sWIG80 publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. są ustalane w oparciu o kursy dostępne na godzinę 12:00. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni 

robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

6.  Indeks jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru: 

BVt=BV0*{0,45*[mWIG40(t)/mWIG40(t-1)]+0,45*[sWIG80(t)/sWIG80(t-1)]+0,1*[(WIBID1Y*d)/365]} 
gdzie:  
BVt – wartość indeksu danego dnia („dzień t”), 
BV0 – wartość indeksu w dniu stanowiącym początek okresu odsetkowego, 
mWIG40(t) - Wartość indeksu mWIG40 publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. w dniu „t”, na godzinę 12:00 
mWIG40(t-1) - Wartość indeksu mWIG40 publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. w dniu „t-1”, na godzinę 12:00 
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sWIG80(t) - Wartość indeksu mWIG80 publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. w dniu „t”, na godzinę 12:00 
sWIG80(t-1) - Wartość indeksu mWIG80 publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. w dniu „t-1”, na godzinę 12:00 
WIBID1Y – stawka WIBID dla depozytów 1 rocznych 
d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem  t, a dniem stanowiącym początek okresu odsetkowego. 
 

 

 

Art. 207. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje Małych i Średnich Spółek 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat: 

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

zasadach określonych w ust. 3, 

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3, 

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 

4 – 8, 

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9, 

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w: 

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym niebędącym 

rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock 

Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock Exchange, 

Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej 

na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, 

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) – 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi, 
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6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym: 

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa, 

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami: 

1) płynności, 

2) ceny, 

3) dostępności, 

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. 

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów: 

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych, 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka, 

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego. 

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. 

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu: 

a. na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub 

b. na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c. na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock Exchange – 



 

 
125/282 

po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu,, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne. 

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 

1) stroną transakcji jest: 

a. podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo 

b. podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub 

podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 

Ustawy, 

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej, 

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą, 

4) bazę dla tych instrumentów stanowią: 

a) indeksy giełdowe, 

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, 

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych, 

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu. 

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać: 

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, 

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy, 

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 
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– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. 

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. 

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych. 

 

Art. 208. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem akcji, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat 

wskazane w art. 207 Statutu. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie nie mniej niż 

70% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek. Całkowita wartość inwestycji w dłużne 

papiery wartościowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował 

w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może lokować 

Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami 

Statutu Funduszu. Za „małe i średnie spółki” w rozumieniu zdania poprzedniego uważa się spółki, których akcje 

są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z 

wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych 

przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość w złotych 5 mld EURO. 

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 ust. 3a, 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. 

3a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, 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. 

4. 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. 

5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 
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rynkiem finansowym. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 7 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. 

9. Skreślono.  

10. Skreślono.  

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

Art. 209. Kryteria doboru lokat 

1. 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 założonej płynności. 

2. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy 

fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami 
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będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm, jakości zarządzania przedsiębiorstwem, określenie 

udziału akcji w indeksach giełdowych oraz płynności akcji. 

3. 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. 

 

Art. 210. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 211. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i D 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie 

mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B i D Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w 

pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych Planach 

Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez osobę uprawnioną 

do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 

złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą 

i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 

100 złotych. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może 

przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych. 

 

Art. 212. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć: 

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 
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 środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa. 

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych. 

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć:  

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%,  

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%,  

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%,  

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 

 

Art. 213. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 
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2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 
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ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

 

11. (skreślony) 

12. (skreślony) 

 

Art. 214. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to 

wynagrodzenie składa się: 

1)  wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 213 ust. 1 Statutu. W przypadku 

jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 213 ust. 1 Statutu przekroczą 2%, 

Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych; 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 2,80% rocznie, 

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 2% rocznie, 

d)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 2% rocznie, 

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej, wyłącznie w odniesieniu do Jednostek 

Uczestnictwa innych niż Jednostki Uczestnictwa kategorii A. 

2. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z 

poprzedniego Dnia Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii. 

3. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu") zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie dodatnia oraz jednocześnie wyższa niż stopa odniesienia. 

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa odniesienia w 

przypadku spełnienia poniższego warunku:  

W(NAV)>max(0;x): 

gdzie: 
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W(NAV) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 

w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny 

bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w pierwszym Dniu Wyceny danej kategorii Jednostek Uczestnictwa lub gdy okres rozliczeniowy 

rozpoczyna się w trakcie trwania roku kalendarzowego jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres rozliczeniowy 

x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 206 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 206 ust. 3 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

2) Okresami Rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres 

Rozliczeniowy będzie liczony począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do końca 

roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy wynagrodzenie zmienne zaczyna 

być naliczane i pobierane w trakcie trwania roku kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia naliczania i 

pobierania wynagrodzenia zmiennego do końca roku kalendarzowego. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt. 1): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i)=0,25*(W(NAV(i-1))-x)*A(NAV(i-1)) gdzie: 

PF(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

PF(i-1) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w poprzednim Dniu Wyceny 

w stosunku do i-tego Dnia Wyceny  

i – Dzień Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie zmienne 

W(NAV(i-1)) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1))=NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie: 

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego 

okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym 

Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny 
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lub gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w trakcie trwania roku kalendarzowego jest to Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres 

rozliczeniowy 

x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 206 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 206 ust. 3 w i-tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do 

wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

A(NAV(i-1)) - Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego do dnia i-1 

*-znak iloczynu 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się 

do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, gdzie „x” oznacza stopę odniesienia, o której mowa w art. 206 ust. 1a w 

danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 206 ust. 3 w i-

tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni 

Dzień Wyceny w roku kalendarzowym przypadającym w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu 

Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego 

okresu. 

 

 

Rozdział XXXIII. UniAkcje: Turcja  

 

Art. 215. Cel inwestycyjny UniAkcje: Turcja 

 

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

wartości lokat.   

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 216. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: Turcja  

 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   
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1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, na zasadach określonych 

w ust. 3,   

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 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 ust. 3.   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,   

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,   

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,  

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz 

w następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,   

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 
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ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym: 

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b) na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,,  

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 
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prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest:   

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub 

podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 

ust. 2 Ustawy,   

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 

zobowiązań Subfunduszu.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie 

w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   
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10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

  

Art. 217. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 216 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu 

nie będzie niższy niż 60%. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować 

Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 216 ust. 2 Statutu.   

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, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 

papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna 

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. 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.  

6. 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. 5. 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. 

7. 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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   
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2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, 

Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea 

Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, 

Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, 

Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o któ`rych mowa w art. 216 ust. 9, a jeżeli ten fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

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

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

 

Art. 218. Kryteria doboru lokat  

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie w 

Stambule lub emitowane przez emitentów z siedzibą w Turcji. Subfundusz jest funduszem regionalnym, jego 

Aktywa skoncentrowane są na określonym obszarze geograficznym. Udział akcji notowanych na giełdzie w 

Stambule lub emitentów z Turcji w Aktywach Subfunduszu oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku 

z takimi akcjami nie będzie niższy niż 60% Aktywów Subfunduszu. 

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 założonej płynności.   

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. Na 

potrzeby art. 218 – 220 Statutu pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery 

wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o charakterze korporacyjnym. 

  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 

emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

5. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie lokat 

wymienione w Art. 216 ust. 2 pkt 2) 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. 

  

6. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 216 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone 

są w Art. 216 ust. 5 i ust. 6 Statutu.   

7. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą:   

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 3w odniesieniu do funduszy i instytucji wspólnego 

inwestowania o charakterze akcyjnym,   

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 5 w odniesieniu do funduszy i instytucji wspólnego 

inwestowania o charakterze dłużnym.   

 

Art. 219. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 220. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 221. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 

może przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 
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Art. 222. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  
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5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

   

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 223. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 

4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, 

o których mowa w art. 222 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 222 ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   
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2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XXXIV. UniAkcje Dywidendowy  

 

Art. 224. Cel inwestycyjny UniAkcje Dywidendowy  

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

wartości lokat.   

2.Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 225. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje Dywidendowy  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,   

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 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 ust. 3.   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w ust. 4 - 

8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 

inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,   

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,  
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2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych 

znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   
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2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b)  na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD,  

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest: - 

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 
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bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9.Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

 

Art. 226. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w następujące kategorie lokat: 

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

2)  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, 

3)  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 225 

ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji; 

 przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub subfundusze powinny 

dokonywać swoich lokat w akcje. 

 W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, Fundusz, działając na 

rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 225 ust. 2 

Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% Aktywów Subfunduszu.  
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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, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 

papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna 

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. 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. 

6. 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. 5. 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. 

7. 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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

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

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 10 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 
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uczestnictwa jednego subfunduszu.  

 

Art. 227. Kryteria doboru lokat  

1. Fundusz, działając na rachunek subfunduszu lokuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek 

wypłacających dywidendę.   

2. (skreślony) .  

3.  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 założonej płynności. 

4. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. Na potrzeby art. 227 – 229 Statutu pojęciem „papiery wartościowe o charakterze 

udziałowym” określa się papiery wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również 

prawa o charakterze korporacyjnym.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 

emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

6. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie lokat 

wymienione w Art. 225 ust. 2 pkt 2) Statutu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:  

1)  płynności,  

2)  ceny,  

3)  dostępności,  

4)  zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5)  ryzykiem kredytowym,  

6)  wyceny,  

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

rynku.  

7.  Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 225 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone 

są w Art. 225 ust. 5 i ust. 6 Statutu.  

 

8.  Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą:  

1)  przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 6 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym,  

2)  przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 7 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze dłużnym. 
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Art. 228. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 229. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 230. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 

może przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

  

 

Art. 231. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 
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2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  
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8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

   

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 232. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 

4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, 

o których mowa w art. 231 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 231 ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XXXV. UniAkcje: 3  

 

Art. 233. Cel inwestycyjny UniAkcje: 3  

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

wartości lokat.   
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2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 234. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 3  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,   

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 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 ust. 3.   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,   

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,   

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 
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zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   
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a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b)  na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD,  

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest:   

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
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uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

 

Art. 235. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w następujące kategorie lokat: 

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

2)  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, 

3)  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 234 

ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji; 

 przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub subfundusze powinny 

dokonywać swoich lokat w akcje. 

 W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, Fundusz, działając na 

rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 234 ust. 2 

Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% 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, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 

papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna 

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. 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. 

6. 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. 5. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz, działając na 
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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. 

7. 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.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w pap iery 

wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 234 ust. 9, a jeżeli ten fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

 

Art. 236. Kryteria doboru lokat  

1. 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 założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. Na 

potrzeby art. 236 – 238 Statutu pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery 

wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o charakterze korporacyjnym.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 
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emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

4. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie lokat 

wymienione w Art. 234 ust. 2 pkt 2) Statutu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) ryzykiem kredytowym,   

6) wyceny,   

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

rynku.   

5. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 234 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone 

są w Art. 234 ust. 5 i ust. 6 Statutu.   

6. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą:   

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 4 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym,   

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 5 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze dłużnym.   

 

Art. 237. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 238. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   
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Art. 239. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.   

 

Art. 240. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 
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szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 
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11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 241.Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 4% 

rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 240 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 240 

ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XXXVI. UniAkcje: 4  

 

Art. 242. Cel inwestycyjny UniAkcje: 4  

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

wartości lokat.   

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 243. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 4  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,   

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 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.   
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Lokaty w wymienione wyżej instrumenty dokonywane są na zasadach określonych w ust. 3.   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,   

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,   

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,  

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   
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2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b) na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD,  

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest:   

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,  
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2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9.Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

 

Art. 244. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w następujące kategorie lokat: 



 

 
163/282 

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

2)  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, 

3)  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 243 

ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji; 

 przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub subfundusze powinny 

dokonywać swoich lokat w akcje. 

 W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, Fundusz, działając na 

rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa winne kategorie lokat wymienione w art. 243 ust. 2 

Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% 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, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 

papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna 

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. 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. 

6. 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. 5. 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. 

7. 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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 
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Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 243 ust. 9, a jeżeli ten fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

 

Art. 245. Kryteria doboru lokat  

1. 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 założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. Na 

potrzeby art. 245 – 247 Statutu pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery 

wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o charakterze korporacyjnym.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 

emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

4. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie lokat 

wymienione w Art. 243 ust. 2 pkt 2) Statutu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) ryzykiem kredytowym,   

6) wyceny,   

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

rynku.   

5. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 243 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone 

są w Art. 243 ust. 5 i ust. 6 Statutu.   

6. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą:   



 

 
165/282 

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 4 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym,   

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 5 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze dłużnym.   

 

Art. 246. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach  

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości  

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.    

Art. 247. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 248. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.   

 

Art. 249. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  
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2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  
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7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 250. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 4% 

rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 249 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 249 

ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XXXVII. UniAkcje: 5  
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Art. 251. Cel inwestycyjny UniAkcje: 5  

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

wartości lokat.   

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 252. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 5  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,   

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) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących 

rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i 

państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New 

Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich 

Derivatives Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock 

Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach nienależących 

do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 

Ustawy,.   

Lokaty w wymienione wyżej instrumenty dokonywane są na zasadach określonych w ust. 3.   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,   

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,   

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,  

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Stock Exchange, Canadian Exchange Group, Tokyo Stock Exchange, Osaka Stock 

Exchange, Korean Exchange, Mexico Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo Stock Exchange, 
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Swiss Market Data, Swiss Exchange, Turkey Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq (NASD), 

Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w następujących państwach 

nienależących do OECD: Serbia i Chorwacja – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na 

podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,   
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4) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych, według oceny 

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b) na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD,  

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest:   

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   
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2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

 

Art. 253. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w następujące kategorie lokat: 

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

2)  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, 

3)  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 252 

ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji; 

 przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub subfundusze powinny 

dokonywać swoich lokat w akcje. 

 W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, Fundusz, działając na 

rachunek Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 252 ust. 2 

Statutu, przy czym lokaty te nie będą stanowić więcej niż 40% 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, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w 

papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna 

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.   
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4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. 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.  

6. 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. 5. 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. 

7. 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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 252 ust. 9, a jeżeli ten fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

 

Art. 254. Kryteria doboru lokat  

1. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, jest dążenie do 
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osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów 

Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. Na 

potrzeby art. 254 – 256 Statutu pojęciem „papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery 

wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również prawa o charakterze korporacyjnym. 

  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 

emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

4. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot kategorie lokat 

wymienione w Art. 252 ust. 2 pkt 2) Statutu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) ryzykiem kredytowym,   

6) wyceny,   

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

rynku.   

5. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 252 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone 

są w Art. 252 ust. 5 i ust. 6 Statutu.   

6. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dokonywane będą:   

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 4 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym,   

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 5 w odniesieniu do funduszy i instytucji 

wspólnego inwestowania o charakterze dłużnym.   

 

Art. 255. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

 kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości  

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 256. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu  

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 
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powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 257. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.   

 

Art. 258. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 
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1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  
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10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

   

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 259. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 4% 

rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 258 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 258 

ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XXXVIII. UniMieszany: 1  

 

Art. 260. Cel inwestycyjny UniMieszany: 1  

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

wartości lokat.   

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 261. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniMieszany: 1  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,   
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2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych 

w ust. 3,   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,  

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   
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2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b) na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest:   

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,   
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2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

 

Art. 262. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Subfundusz jest subfunduszem typu mieszanego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 
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kategorie lokat wskazane w art. 261 Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad 

dywersyfikacji lokat.  

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, 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.  

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 5a, 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. 

5a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 5, 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. 

6. 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.   

7. 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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 



 

 
181/282 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13.  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.   

14.  Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 261 ust. 9, a jeżeli ten fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

15. 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.   

16.  Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.   

 

Art. 263. Kryteria doboru lokat  

1. 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 założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Aktywa 

Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego zapewniające 

konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym.  Lokaty Subfunduszu w dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego 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.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez emitentów o 

minimalnym ryzyku niewypłacalności.   
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4. Przy ustalaniu proporcji udziału w Aktywach Subfunduszu akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego brane będą pod uwagę w szczególności czynniki warunkujące sytuację na 

rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego.   

 

Art. 264. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 265. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu  

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 266. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.   

 

Art. 267. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 
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1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  
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7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

   

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 268. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 4% 

rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 267 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 267 

ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XXXIX. UniMieszany: 2  
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Art. 269. Cel inwestycyjny UniMieszany: 2  

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

wartości lokat.   

2.Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 270. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniMieszany: 2  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2.Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,   

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

w ust. 3,   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,   

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,   

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   
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4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b) na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 
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2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1)stroną transakcji jest:  

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 
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jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

 

Art. 271. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Subfundusz jest subfunduszem typu mieszanego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat wskazane w art. 270 Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad 

dywersyfikacji lokat.   

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, 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.  

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 5a, 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. 

5a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 5, 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. 

6. 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.   

7. 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, 
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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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13.  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.   

14.  Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 270 ust. 9, a jeżeli ten fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

15. 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.   

16.  Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.   
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Art. 272. Kryteria doboru lokat  

1. 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 założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Aktywa 

Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego zapewniające 

konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym.  Lokaty Subfunduszu w dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego 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.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez emitentów o 

minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

4. Przy ustalaniu proporcji udziału w Aktywach Subfunduszu akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego brane będą pod uwagę w szczególności czynniki warunkujące sytuację na 

rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego.   

 

Art. 273. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 274. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu  

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 275. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   
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2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.   

 

Art. 276. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 
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Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   
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Art. 277. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 4% 

rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 276 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 276 

ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XL. UniMieszany: 3  

 

Art. 278. Cel inwestycyjny UniMieszany: 3  

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

wartości lokat.   

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 279. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniMieszany: 3  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,   

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

w ust. 3,   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,   

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 
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zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,   

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,   

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) lit. a) – c) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.   

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   
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3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są 

przedmiotem obrotu:   

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b) na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów Funduszu, działając na rachunek Subfunduszu, która pozwala na realizację 

transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne 

prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, 

Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery 

wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest:  

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii– po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   
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1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.   

 

Art. 280. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Subfundusz jest subfunduszem typu mieszanego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat wskazane w art. 279 Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad 

dywersyfikacji lokat.   

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, 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.  

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 5a, 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 
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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. 

5a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 5, 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. 

6. 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.   

7. 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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. 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. 

12. 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. 11. 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 
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kapitałowej. 

13.  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.   

14.  Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

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

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

15. 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.   

16.  Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.   

 

Art. 281. Kryteria doboru lokat  

1. 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 założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Aktywa 

Subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego zapewniające 

konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym.  Lokaty Subfunduszu w dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego 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.  

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

niewypłacalności, oraz są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez emitentów o 

minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

4. Przy ustalaniu proporcji udziału w Aktywach Subfunduszu akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego brane będą pod uwagę w szczególności czynniki warunkujące sytuację na 

rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych oraz 

Instrumentów Rynku Pieniężnego.   

 

Art. 282. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 283. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 
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złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 284. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.   

 

Art. 285. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 
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1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  
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10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

   

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 286. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 4% 

rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których 

mowa w art. 285 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 285 

ust. 1 Statutu przekroczą 2%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

 

Rozdział XLI. UniLokata  

 

Art. 287. Cel inwestycyjny UniLokata  

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu.  

1a. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

3. Stopa odniesienia obliczana jest na podstawie indeksu. Stopa odniesienia służy do oceny efektywności inwestycji 

w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlając zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i 

politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwaną w niniejszym rozdziale „stopą odniesienia”. 

4. Indeks o którym mowa w ust. 3 jest wyliczany każdego dnia w roku. Jego wartość początkowa wynosi 1000. 

Opiera się na stawce WIBID1M (czyli o stopę oprocentowania depozytów 1 miesięcznych na międzybankowym 

rynku pieniężnym dla polskiego złotego). 

5. Okres odsetkowy stawki WIBID1M rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca, a kończy 
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się w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca. Data ustalenia stawki WIBID1M przypada 2 dni robocze 

przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

6. Indeks jest wyliczany każdego dnia w roku według następującego wzoru: 

BVt=BV0*{1+(1–R)*[(WIBID1M*d)/365]} 
gdzie:  
BVt – wartość indeksu danego dnia („dzień t”), 
BV0 – wartość indeksu w dniu stanowiącym początek okresu odsetkowego, 
WIBID1M – stawka WIBID dla depozytów 1 miesięcznych, 
R – stawka rezerwy obowiązkowej odprowadzanej do NBP przez banki komercyjne ustalona w dniu ustalenia 
stawki WIBID1M, 
d - liczba dni kalendarzowych pomiędzy dniem t, a dniem stanowiącym początek okresu odsetkowego. 

 

 

Art. 288. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniLokata  

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

1)  Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

2) dłużne papiery wartościowe,   

3) kwity depozytowe,  

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

5) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 7., 

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 ust. 3a. 

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,  

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 
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tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,    

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,   

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

3a. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać lub obejmować instrumenty finansowe i prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 6), 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). 

4. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

6. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych..  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: 

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, 

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

  d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 
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Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

10. Instrumenty, o których mowa w ust. 8 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że: 

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD oraz na następującym rynku zorganizowanym 

w państwie nienależącym do OECD: Belgrade Stock Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

12. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest: 

a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo 

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający  nadzorowi 

właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,    

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  
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a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

13. Transakcje dotyczące instrumentów pochodnych będą dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 0, poz. 

537). 

14. Maksymalne zaangażowanie Subfunduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się z zastosowaniem metody 

przyjętej do obliczania całkowitej ekspozycji Subfunduszu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48a 

pkt 1 Ustawy. 

Art. 289. Zasady dywersyfikacji lokat i inne 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. 288 ust. 2 musi być niższy niż 30% wartości Aktywów 

Subfunduszu.  

1a. Subfundusz może dokonywać lokat za granicą. Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe objęte lub 

nabyte za granicą mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.W pozostałej części, nie 

zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu może 

inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 288 ust. 2 Statutu.  

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, 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.   

4. (skreślony)  

5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 5a, 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. 

5a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 5, 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 oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 35 % Wartości Aktywów Funduszu. 
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6. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden 

podmiot oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.  

7. 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.   

8. 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. 7 powyżej, przy czym łączna 

wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 

papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane oraz depozytów w tym podmiocie nie może przekroczyć 

35% wartości Aktywów Subfunduszu.  

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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.   

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 288 ust. 7, a jeże li ten fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

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

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

15. 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.   
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16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.    

 

Art. 290. Kryteria doboru lokat  

1. 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 założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w 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.   

 

Art. 291. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

  

Art. 292. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i D 

Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie 

mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A, B i D Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w 

pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych 

Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu. 

1a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez osobę uprawnioną 

do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 

złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą 

i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu, nie niższą jednak niż 

100 złotych. 

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKE może 

przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B 

Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na 

nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu wynosi 3000 złotych, przy czym Umowa o 

prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek 

Uczestnictwa kategorii A i B Subfunduszu.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 293. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć: 
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1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%, 

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%, 

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%, 

4)  w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%, 

środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć:  

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 5%,  

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 5%,  

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 5%,  

4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 0%,  

wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

  

 

Art. 294. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 
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 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 
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prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

  

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 295. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem  

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, na które to 

wynagrodzenie składa się: 

1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do: 

a) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1% rocznie, z którego nie więcej niż 0,8% 

przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 294 ust. 1 

Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 294 ust. 1 Statutu 

przekroczą 0,8%, Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych; 

b) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B: 1,40% rocznie,  

c) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 1% rocznie,  

d) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D: 1% rocznie, 

2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej. 

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii.   

3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca.   

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu") zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie dodatnia oraz jednocześnie wyższa niż stopa odniesienia. 
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1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa odniesienia w 

przypadku spełnienia poniższego warunku:  

W(NAV)>max(0;x): 

gdzie: 

W(NAV) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii 

w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV)=NAV1/NAV0-1, gdzie: 

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu Wyceny 

bieżącego okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w ostatnim Dniu 

Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej 

kategorii w pierwszym Dniu Wyceny danej kategorii Jednostek Uczestnictwa lub gdy okres rozliczeniowy 

rozpoczyna się w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego jest to Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 

Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres rozliczeniowy 

x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 287 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 287 ust. 3 w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego 

do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

2) Okresami Rozliczeniowymi są okresy miesięczne (miesiąc kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres 

Rozliczeniowy będzie liczony począwszy od Dnia Wyceny przypadającego nie wcześniej niż w dniu, w którym 

przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa danej kategorii jest zapisana w Rejestrze Uczestników do końca 

miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił ten dzień oraz że w przypadku gdy wynagrodzenie zmienne 

zaczyna być naliczane i pobierane w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, jest to okres od rozpoczęcia 

naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego do końca miesiąca kalendarzowego. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5) oraz po spełnieniu warunków z pkt. 1): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i)=0,25*(W(NAV(i-1)) -x)*A(NAV(i-1)) gdzie: 

PF(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) - wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

PF(i-1) – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w poprzednim Dniu Wyceny 

w stosunku do i-tego Dnia Wyceny  

i – Dzień Wyceny, w którym tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie zmienne 

W(NAV(i-1)) - procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 
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okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1))=NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie: 

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego 

okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym 

Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny lub 

gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego jest to Wartość Aktywów 

Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego okres 

rozliczeniowy 

x - stopa odniesienia, o której mowa w art. 287 ust. 1a w danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek 

wartości indeksu, o którym mowa w art. 287 ust. 3 w i-tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do 

wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego 

A(NAV(i-1)) - Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego do dnia i-1 

*-znak iloczynu 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się 

do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, gdzie „x” oznacza stopę odniesienia, o której mowa w art. 287 ust. 1a w 

danym okresie rozliczeniowym, obliczona jako stosunek wartości indeksu, o którym mowa w art. 287 ust. 3 w i-

tym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego do wartości indeksu w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni 

Dzień Wyceny w miesiącu kalendarzowym przypadającym w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym 

Dniu Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia 

tego okresu. 

 

 

Rozdział XLII. UniDług: 2  

 

Art. 296. Cel inwestycyjny UniDług: 2  

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

wartości lokat.   

2.Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.   

 

Art. 297. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniDług: 2  
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1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.   

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:   

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

w ust. 3,    

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

w ust. 3,   

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach określonych w 

ust. 4 - 8,   

4) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

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

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:   

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski,  

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, 

3) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach 

zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo 

członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand Exchange, Oslo 

Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, Turkich Derivatives Exchange, New York Stock 

Exchange, Nasdaq (NASD), Amex (American Stock Exchange) oraz CBOT (Chicago Board of Trade) oraz w 

następujących państwach nienależących do OECD: Serbia – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji 

udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 3), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,    

5) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) - 4), spełniające wymogi, o których mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,   

6) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 5), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może inwestować w następujące rodzaje 

Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zarówno w celu 

ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,   

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

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

giełdowych.   

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:   

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,   

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki  inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.   

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych  celów:   

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,   

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego,   

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku zmiany stopy procentowej, w 

celu ograniczenia tego ryzyka, z zastrzeżeniem, że nie będą wykorzystywane do zamiany aktywa 

utrzymywane na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu:  

a) na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, lub   

b) na rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 3) w państwach należących do OECD, 

c) na następującym rynku zorganizowanym w państwie nienależących do OECD: Belgrade Stock 

Exchange – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie art. 93 ust. 2 Ustawy, 

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe  – w przypadku, gdy 

transakcja przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub 

innych praw majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy 

transakcja przewiduje rozliczenie pieniężne.   

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:   

1) stroną transakcji jest:  
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a) podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, albo  

b) podmiot z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający 

nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, 

lub podmiot z siedzibą w Serbii – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

art. 93 ust. 2 Ustawy,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,   

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,   

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:   

a) indeksy giełdowe,   

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,   

c) kursy walut - w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,   

d) stopy procentowe - w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie 

bieżących zobowiązań Subfunduszu.   

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:   

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,   

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 

kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na 

zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,   

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują 

ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,   

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych   

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.   

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

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

 

Art. 298. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne  

1. Fundusz lokuje co najmniej 80% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w następujące kategorie lokat: 

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

2)  jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, 

3)  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 297 

ust. 9 Statutu oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy lub instytucji; 

 przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 2) i 3) fundusze, instytucje lub subfundusze powinny 

dokonywać swoich lokat w dłużne papiery wartościowe. 

  W pozostałej części, nie zainwestowanej w kategorie lokat określone powyżej, Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu może inwestować swoje Aktywa w inne kategorie lokat wymienione w art. 297 ust. 2 Statutu.  

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, 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.   

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane 

Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad 

rynkiem finansowym.   

5. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 5a, 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. 

5a. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 5, 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. 

6. 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.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery 
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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.   

8. 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. 7 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.   

9. Ograniczeń wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 

poręczanych lub gwarantowanych przez:   

1) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,   

2) następujące kraje należące do Unii Europejskiej lub OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, 

Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka 

Brytania, Włochy.   

3) następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy 

(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, 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.   

11. 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. 

12. 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. 11. 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. 

13. 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.   

14. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki 

uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

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

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z 

wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy 

stosuje inną politykę inwestycyjną - więcej niż 20 % wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa jednego subfunduszu.   

15. 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.   

16. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.    
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Art. 299. Kryteria doboru lokat  

1. 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 założonej płynności.   

2. Lokaty Subfunduszu w 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.   

 

Art. 300. Pożyczki i kredyty  

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.   

 

Art. 301. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu - nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.   

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W przypadku 

gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 złotych, przy czym 

Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty.  

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.   

 

Art. 302. Maksymalne wysokości opłat  

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.   

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1000 złotych.   

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych  środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.   

 

Art. 303. Pokrywanie kosztów Subfunduszu  
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1. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, 

za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 i 3. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 

przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o 

pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 2 i 3 obciążających Subfundusz z własnych środków, w 

całości lub części przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

2. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty nielimitowane: 

1) koszty prowizji maklerskich i opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych, 

2) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, 

3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,  

4) opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. 

5) koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być 

prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu, w tym w szczególności 

opłaty i koszty sądowe. 

 3. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez 

Fundusz w wysokości nie wyższej niż podane niżej limity określone w skali roku: 

1) koszty opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za 

prowadzenie rachunków bankowych oraz inne koszty usług Depozytariusza ponoszone przez Fundusz, takich 

jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny Wartości Aktywów Netto na 

Jednostkę Uczestnictwa, do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

2) koszty usług Agenta Transferowego do wysokości 0,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

3) koszty usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wysokości 0,2% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, 

4) koszty dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu, w 

szczególności wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku prospektu i sprawozdań finansowych, 

przygotowania i druku materiałów informacyjnych  do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

rocznie, 

5) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty oprogramowania służącego do wyceny Aktywów 

Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów 

Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,1% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu rocznie. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz.  

5. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 
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stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

6. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2 lub 3 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.  

7. Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, na potrzeby 

dokonywania obliczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa powyżej.  

8. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w terminach wymagalności wynikających z umów na 

podstawie których te koszty są ponoszone lub w terminach określonych przepisami prawa.  

9. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu stanowi koszt Subfunduszu. Wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu 

nie będzie wyższe niż 100.000 zł. Inne niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Subfunduszu, takie jak w 

szczególności koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Subfunduszu (to jest koszty ponoszone 

na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Subfunduszu korzysta 

likwidator na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty 

prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów 

wartościowych), koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu.  

10. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz – w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 8 powyżej. 

   

11.  (skreślony)   

12.  (skreślony)   

 

Art. 304. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości do 2% 

rocznie, z którego nie więcej niż 1,20% przeznaczane jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o 

których mowa w art. 303 ust. 1 Statutu. W przypadku jeżeli koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w 

art. 303 ust. 1 Statutu przekroczą 1,20%,Towarzystwo pokrywa je ze środków własnych.   

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w 

przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego 

Dnia Wyceny.   
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3. Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

 

Rozdział XLIII. UniAkcje: 6 

 

Art. 305. Cel inwestycyjny UniAkcje: 6 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 306. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 6 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 

Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National  Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand 

Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq 

(NASD), NYSE MKT LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  
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4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 



 

 
223/282 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedm iotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty inwestycyjne wyłącznie 

tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym przedmiotem lokat są akcje. 
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Art. 307. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 306 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu 

nie będzie niższy niż 70%. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować 

Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 306 ust. 2 Statutu.  

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 ust. 4, 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 ust. 3, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów 

Subfunduszu. 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 Subfunduszu. 

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 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. 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 
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podmiot.  

11. 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. 10. 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. 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 308. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie w 

Stambule lub emitowane przez emitentów z siedzibą w Turcji. Subfundusz jest funduszem regionalnym, jego 

Aktywa skoncentrowane są na określonym obszarze geograficznym. Udział akcji notowanych na giełdzie w 

Stambule lub emitentów z Turcji w Aktywach Subfunduszu oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z 

takimi akcjami nie będzie niższy niż 70% Aktywów Subfunduszu. 

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 założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. 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.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami 

wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:  
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 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej 

rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: wzrost (spadek) 

Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo 

rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między innymi następujące 

parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub 

instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji 

wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 309. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 
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Art. 310. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 311. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 312. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z 

funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i prawami 

majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i samorządowe w 

związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu kosztów opłat i 

prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za prowadzenie 

rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, 

takich jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny 
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Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości 

Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym 

koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w 

kategorie lokat określone w art. 306 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz Subfunduszu następujące usługi: 

usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty usług Agenta Transferowego,  

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i są pokrywane 

bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych Subfunduszu i są pokrywane 

przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 313 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za weryfikację wyceny 

Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, za prowadzenie 

rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez Subfundusz do wysokości 

1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 

9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w 

których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   
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1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 

2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Subfundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości 

kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 

3 oraz wybranych lub wszystkich kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, których dotyczą te 

koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity kosztów  zostaną powiększone o podatek 

VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz - w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 7 - 10 powyżej. 

 

Art. 313. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , na które to 

wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 312 ust. 1 pkt 2 -13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 312 ust. 1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 312 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w zakresie, w którym nie są 
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pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskane wyniki 

zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym będą wyższe niż stopa odniesienia.   

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym są 

wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = (NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 

okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny 

x –  stopa zwrotu za obecny okres rozliczeniowy z indeksu złożonego w: 90% z indeksu BIST 100 w zł 

(wycenianego na godz. 12:00) oraz w 10% z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1M. Okres odsetkowy 

stawki WIBID1M rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca, a kończy się w 

ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca. Data ustalenia stawki WIBID1M przypada 2 dni robocze 

przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Okresowe przywracanie początkowych udziałów składników w 

indeksie (tzw.rebalancing) odbywa się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3)  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

 R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 
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poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny.  

x – stopa zwrotu za obecny okres rozliczeniowy z indeksu złożonego w: 90% z indeksu BIST 100 w zł 

(wycenianego na godz. 12:00) oraz w 10% z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1M . Okres 

odsetkowy stawki WIBID1M rozpoczyna się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca, a kończy 

się w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca. Data ustalenia stawki WIBID1M przypada 2 dni 

robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Okresowe przywracanie początkowych udziałów 

składników w indeksie (tzw.rebalancing) odbywa się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego 

odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1))<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za 

ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu 

Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia 

tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i pkt 2). 

 

Rozdział XLIV. UniAkcje: 7 

 

Art. 314. Cel inwestycyjny UniAkcje: 7 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 315. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 7 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  
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1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 

Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National  Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand 

Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq 

(NASD), NYSE MKT LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 
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dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 
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uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty inwestycyjne wyłącznie 

tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym przedmiotem lokat są akcje. 

Art. 316. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 315 ust. 2 Statutu, przy czym nie mniej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu 

w akcje małych i średnich spółek. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie 

przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował w krótkoterminowe dłużne 

papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w inne 

instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. Za „małe i 

średnie spółki” w rozumieniu zdania poprzedniego uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja 

rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza 

równowartość w złotych 5 mld EURO.  

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 ust. 4, 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. 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 Subfunduszu. 

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 
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wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.  

6. Przepisów ust. 2 i 5 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. 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.  

11. 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. 10. 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. 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 317. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu 

mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

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 założonej płynności.  
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3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. 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.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami 

wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent. 2)

 dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej 

rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: wzrost (spadek) 

Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo 

rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między innymi następujące 

parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  
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b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub 

instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji 

wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 318. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 319. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 320. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 321. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 
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1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z 

funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i prawami 

majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i samorządowe w 

związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu kosztów opłat i 

prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za prowadzenie 

rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, 

takich jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny 

Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości 

Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym 

koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w 

kategorie lokat określone w art. 315 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz Subfunduszu następujące usługi: 

usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty usług  Agenta Transferowego. 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i są pokrywane 

bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych Subfunduszu i są pokrywane 

przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 322 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za weryfikację wyceny 

Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, za prowadzenie 

rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 
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5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez Subfundusz do wysokości 

1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 

9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w 

których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 

2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Subfundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości 

kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 

3 oraz wybranych lub wszystkich kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, których dotyczą te 

koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity kosztów  zostaną powiększone o podatek 

VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz - w szczególności koszty prowizji 
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maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 7 - 10 powyżej. 

 

Art. 322. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , na które to 

wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 321 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 321 ust. 1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 321 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w zakresie, w którym nie są 

pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskane wyniki 

zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym będą wyższe niż stopa odniesienia.   

1) Przyjmuje się, że wyniki zarządzania Subfunduszem przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym są 

wyższe niż stopa odniesienia w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = (NAV1/NAV0)-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 

okresu rozliczeniowego. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu indeksu WIG mierzona za analogiczny okres rozliczeniowy na godz. 12:00. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3)  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

 R(i)=PF(i)-PF(i-1) 
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PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z indeksu WIG z godz. 12:00 mierzona za  okres od ostatniego  Dnia Wyceny poprzedniego 

okresu rozliczeniowego lub - jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem rozliczeniowym – 

od pierwszego Dnia Wyceny, do dnia i-1, 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego 

odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zm ienne za 

ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu 

Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia 

tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i pkt 2). 

Rozdział XLIV. UniAkcje: 8 

 

Art. 323. Cel inwestycyjny UniAkcje: 8 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 324. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 8 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  
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2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 

Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National  Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand 

Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq 

(NASD), NYSE MKT LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  
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6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
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3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

– pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w 

jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy 

zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty inwestycyjne wyłącznie 

tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 325. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 324 ust. 2 pkt 1) Statutu, przy czym udział tych lokat w Aktywach Subfunduszu 

nie będzie niższy niż 60%. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może inwestować 

Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 324 ust. 2 Statutu.  

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 ust. 4, 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 ust. 3, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów 

Subfunduszu. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane 
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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 Subfunduszu. 

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 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. 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.  

11. 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. 10. 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. 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 326. Kryteria doboru lokat 
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1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu 

mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

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 założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. 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.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami 

wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej 

rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: wzrost (spadek) 

Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo 

rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między innymi następujące 

parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  
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-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub 

instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji 

wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 327. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 328. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 329. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 
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być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 330. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z 

funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i prawami 

majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i samorządowe w 

związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu kosztów opłat i 

prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za prowadzenie 

rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, 

takich jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny 

Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości 

Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym 

koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w 

kategorie lokat określone w art. 324 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz Subfunduszu następujące usługi: 

usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,  

12) koszty  usług Agenta Transferowego. 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i są pokrywane 

bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych Subfunduszu i są pokrywane 

przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 331 Statutu; 
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2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za weryfikację wyceny 

Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, za prowadzenie 

rejestru aktywów oraz innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez Subfundusz do wysokości 

1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 

9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w 

których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 

2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Subfundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości 

kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 

3 oraz wybranych lub wszystkich kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, których dotyczą te 

koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity kosztów  zostaną powiększone o podatek 

VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość 
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Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz - w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 7 - 10 powyżej. 

 

Art. 331. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , na które to 

wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 330 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 330 ust. 1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 330 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w zakresie, w którym nie są 

pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu”) zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy (dalej „stopa referencyjna) po 

stawce WIBID1Y z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego. 

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa 

referencyjna w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 

okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 
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rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna 

się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego roku. 

Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

 

PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny,  

gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim  Dniu Wyceny 

. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna 

się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego 

roku. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego 

odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za 

ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu 

Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia 

tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i pkt 2). 

 

Rozdział XLV. UniAkcje: 9 
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Art. 332. Cel inwestycyjny UniAkcje: 9 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 333. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 9 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 

Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National  Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand 

Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq 

(NASD), NYSE MKT LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym:  

1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, 
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Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  
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4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty inwestycyjne wyłącznie 

tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 334. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 333 ust. 2 Statutu, w szczególności akcje małych i średnich spółek z siedzibą w 

jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Udział akcji emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej w 
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Aktywach Subfunduszu oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami i prawa do akcji 

takich spółek nie będzie niższy niż 60% Aktywów Subfunduszu. Za „małe i średnie spółki” w rozumieniu zdania 

poprzedniego uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z wyjątkiem 

tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę 

spółkę akcji) przekracza równowartość w złotych 5 mld EURO. W pozostałej części Fundusz, działając na 

rachunek Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 333 ust. 

2 Statutu. Przez akcje emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej, rozumie się akcje emitowane przez emitentów 

z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak:  

1)  kraje będące następującymi państwami członkowskimi: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, 

Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria, Chorwacja oraz Rumunia,  

2)  Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania oraz Kazachstan, z 

zastrzeżeniem, iż Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, będzie mógł inwestować środki w akcje tych 

emitentów, będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska 

lub państwo członkowskie lub państwo należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich 

rynkach jest zapewnione – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie Art. 93 ust. 2 Ustawy. 

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 ust. 4, 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 ust. 3, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów 

Subfunduszu. 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 Subfunduszu. 

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 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.  
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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. 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.  

11. 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. 10. 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. 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 335. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu 

mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

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 założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. 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.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  



 

 
257/282 

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami 

wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej 

rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: wzrost (spadek) 

Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo 

rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między innymi następujące 

parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub 

instytucja wspólnego inwestowania,  

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji 

wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 
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Art. 336. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 337. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 338. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 339. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z 

funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i prawami 

majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i samorządowe w 
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związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu kosztów opłat i 

prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za prowadzenie 

rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, 

takich jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny 

Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości 

Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym 

koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w 

kategorie lokat określone w art. 333 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz Funduszu następujące usługi: 

usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty usług Agenta Transferowego 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i są pokrywane 

bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych Subfunduszu i są pokrywane 

przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 340 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za weryfikację wyceny 

Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, za prowadzenie 

rejestru aktywów oraz innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto 
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Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez Subfundusz do wysokości 

1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 

9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w 

których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 

2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Subfundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości 

kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 

3 oraz wybranych lub wszystkich kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, których dotyczą te 

koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity kosztów  zostaną powiększone o podatek 

VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz - w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 7 - 10 powyżej. 

 

Art. 340. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , na które to 

wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 
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jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w zakresie, w którym nie są 

pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu (dalej „stopa zwrotu Subfunduszu”) zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym 

będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy (dalej „stopa referencyjna) po 

stawce WIBID1Y z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego.  

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż stopa 

referencyjna w przypadku spełnienia poniższego warunku:  

 W(NAV) > x  

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 

okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny 

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna 

się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego roku. 

Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5): 

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

 

PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)) –x)*A(NAV(i-1))  

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny,  
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gdzie PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim  Dniu Wyceny 

. 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny.  

x - stopa zwrotu z kapitału ulokowanego po stawce WIBID1Y. Okres odsetkowy stawki WIBID1Y rozpoczyna 

się w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku, a kończy się w ostatnim dniu roboczym bieżącego 

roku. Data ustalenia stawki WIBID1Y przypada 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego do dnia i-1. 

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego 

odnosi się do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1)<x, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za 

ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu 

Wyceny kolejnego okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia 

tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i pkt 2). 

 

Rozdział XLVI. UniAkcje: 10 

 

Art. 341. Cel inwestycyjny UniAkcje: 10 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 342. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 10 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

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

zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  
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3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 

Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National  Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand 

Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq 

(NASD), NYSE MKT LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem 

inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  
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1) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny 

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  
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b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty inwestycyjne wyłącznie 

tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 343. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 342 ust. 2 Statutu, przede wszystkim w akcje z indeksu WIG 30, które będą 

stanowić co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 342 ust. 2 

Statutu.  

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 ust. 4, 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 ust. 3, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów 

Subfunduszu. 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 Subfunduszu. 



 

 
266/282 

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 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. 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.  

11. 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. 10. 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. 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

 

Art. 344. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu 

mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu jest dążenie do 
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osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów 

Subfunduszu przy zachowaniu założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. 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.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami 

wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent.  

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej 

rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: wzrost (spadek) 

Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo 

rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między innymi następujące 

parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  

-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  
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3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub 

instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji 

wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 345. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 346. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 347. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  

2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  
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Art. 348. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z 

funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i prawami 

majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i samorządowe w 

związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu kosztów opłat i 

prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za prowadzenie 

rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, 

takich jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny 

Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości 

Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym 

koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w 

kategorie lokat określone w art. 342 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz Subfunduszu następujące usługi: 

usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,  

12) koszty  usług Agenta Transferowego 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i są pokrywane 

bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych Subfunduszu i są pokrywane 

przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 349 Statutu; 

2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za weryfikację wyceny 

Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, za prowadzenie 

rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 
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Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez Subfundusz do wysokości 

1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 

9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w 

których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 

2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Subfundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości 

kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 

3 oraz wybranych lub wszystkich kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, których dotyczą te 

koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity kosztów  zostaną powiększone o podatek 

VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 
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likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz - w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 7 - 10 powyżej. 

 

Art. 349. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , na które to 

wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 348 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 348 ust. 1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 348 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w zakresie, w którym nie są 

pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo będzie dodatnia.  

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym jest 

dodatnia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

 W(NAV) > 0 

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako:  

W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 

okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca roku kalendarzowego, w 
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którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3)  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

Jeżeli W(NAV(i-1)>0 to wtedy PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)))*A(NAV(i-1)) 

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego do dnia i-1.  

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się 

do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1))<0, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni 

dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego 

okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 i pkt 2). 

Rozdział XLVII. UniAkcje: 11 

 

Art. 350. Cel inwestycyjny UniAkcje: 11 

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

wartości lokat.  

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

 

Art. 351. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje: 11 

1. Fundusz lokując Aktywa Subfunduszu przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy.  

2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:  

1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, na 
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zasadach określonych w ust. 3,  

2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego na zasadach określonych w 

ust. 3,  

3) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, na zasadach określonych w ust. 9,  

4) depozyty bankowe, na zasadach określonych w ust. 10.  

3. Dokonując lokat w kategorie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w:  

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym 

niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, na 

następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita 

Polska i państwo członkowskie: Australian Securities Exchange, Canadian National  Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Mexican Stock Exchange, New Zealand 

Exchange, Oslo Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Istanbul, New York Stock Exchange, Nasdaq 

(NASD), NYSE MKT LLC oraz CBOT (Chicago Board of Trade), 

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, lub na rynkach 

zorganizowanych, o których mowa w pkt 1), w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do 

tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi 

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,  

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), spełniające wymogi, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4) Ustawy lub których emitent spełnia te wymogi,  

4) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1) – 3), z tym że łączna 

wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz, na rachunek Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot 

następujące rodzaje Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, 

zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzan ia portfelem 

inwestycyjnym:  

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

Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa,  

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

5. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów mających za przedmiot Instrumenty 

Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  
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5) dopasowanie charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów 

finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu.  

6. Instrumenty, o których mowa w ust. 4 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego 

Subfunduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

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

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

ceny nabycia papierów wartościowych,  

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

zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji w wyniku spadku kursu waluty, w której 

dokonywane są inwestycyjne – w celu ograniczenia tego ryzyka,  

3) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania 

instrumentu bazowego.  

7. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać transakcje, których przedmiotem są Instrumenty 

Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim albo na 

rynkach zorganizowanych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) w państwach należących do OECD,  

2) utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności 

papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe – w przypadku, gdy transakcja 

przewiduje fizyczną dostawę tych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych praw 

majątkowych albo środki pieniężne lub płynne papiery wartościowe – w przypadku, gdy transakcja przewiduje 

rozliczenie pieniężne.  

8. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może zawierać umowy, których przedmiotem są 

Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że:  

1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie 

należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym 

czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą,  

4) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe,  

b) dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

c) kursy walut – w związku z dokonywaniem lokat na zagranicznych rynkach regulowanych lub 

zorganizowanych,  

d) stopy procentowe – w związku z dokonywaniem lokat w depozyty, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty 

Rynku Pieniężnego i w związku z Aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań 

Subfunduszu.  

9. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może nabywać:  

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  
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2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:  

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,  

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym 

państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie 

wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,  

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia 

inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,  

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych  

 – pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana 

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych 

funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.  

10. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

instytucjach kredytowych, a także za zgodą Komisji w bankach zagranicznych, o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż rok płatne na każde żądanie lub, które można wycofać przed terminem zapadalności.  

11. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem 

są zdematerializowane papiery wartościowe, na zasadach określonych w Ustawie.  

12. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia zobowiązań Subfunduszu, część 

Aktywów Subfunduszu na rachunkach bankowych.  

13. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować swoje Aktywa w certyfikaty inwestycyjne wyłącznie 

tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których dominującym przedmiotem lokat są akcje. 

 

Art. 352. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz jest subfunduszem typu akcyjnego, w którym środki pieniężne Uczestników będą lokowane w 

kategorie lokat określone w art. 351 ust. 2 Statutu, przede wszystkim w akcje z indeksu mWIG 40, które będą 

stanowić co najmniej 60% Aktywów Subfunduszu. W pozostałej części Fundusz, działając na rachunek 

Subfunduszu, może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat wymienione w art. 351 ust. 2 

Statutu.  

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 ust. 4, 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. 
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4. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 40% Wartości Aktywów 

Subfunduszu. 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 Subfunduszu. 

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 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. 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.  

11. 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. 10. 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. 

12. 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.  

13. 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.  

14. 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.  

15. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat Subfunduszu 

nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  
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Art. 353. Kryteria doboru lokat 

1. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu 

mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.  

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 założonej płynności.  

3. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe 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. 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.  

5. Kryteriami doboru poszczególnych kategorii lokat Subfunduszu są:  

1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych:  

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 

b) ryzyko działalności emitenta;  

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami 

wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego; 

d) ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji branż i sektorów gospodarki, w której działa emitent. 

2) dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:  

 a) w przypadku inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne:  

-  kształtowanie się struktury czasowej rentowności (kształt krzywej rentowności),  

-  prognozowane zmiany rentowności dla poszczególnych okresów zapadalności (zmiany kształtu krzywej 

rentowności),  

-  ryzyko niewypłacalności kraju,  

-  podstawowe dane makroekonomiczne dla danego kraju między innymi takie jak: wzrost (spadek) 

Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo 

rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia;  

 b) w przypadku inwestycji w komunalne instrumenty dłużne, dodatkowo pod uwagę brane są:  

-  prognozowana sytuacja budżetowa emitenta,  

-  poziom zadłużenia w stosunku do przychodów,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

 c) w przypadku inwestycji w komercyjne instrumenty dłużne pod uwagę brane są między innymi następujące 

parametry:  

-  wynik  finansowy na poziomie netto, brutto oraz EBITDA,  

-  zadłużenie w stosunku do aktywów jak i kapitałów własnych,  
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-  struktura zadłużenia,  

-  wskaźniki płynności,  

-  ustanowione zabezpieczenia;  

3) dla depozytów:  

a) oprocentowanie depozytów,  

b) wiarygodność banku;  

4) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:  

a) perspektywy rynków na których aktywa lokuje dany  fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub 

instytucja wspólnego inwestowania, 

b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, 

c) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,  

d) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji 

wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej prowadzonej na rzecz Subfunduszu. 

 

Art. 354. Pożyczki i kredyty 

Fundusz działający na rachunek Subfunduszu, może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

 

Art. 355. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

1. Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu 

powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 

złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a 

osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub 

Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty.  

2. W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, 

przy czym Umowa o prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. W 

przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, przy 

czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty. 

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa 

dokonywane są w złotych.  

 

Art. 356. Maksymalne wysokości opłat 

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki opłaty 

manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa i 

wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu dokonania wpłaty na nabycie 

Jednostek Uczestnictwa.  
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2. Z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4 Statutu, opłata za otwarcie Subrejestru ustalana jest przez Towarzystwo i nie może 

być wyższa niż 1.000 złotych.  

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może 

przekroczyć 5% wypłacanych środków przez Uczestnika w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa.  

 

Art. 357. Pokrywanie kosztów Subfunduszu 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Subfundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z 

funkcjonowaniem Subfunduszu:  

1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem,  

2) koszty prowizji i opłat maklerskich związanych z transakcjami instrumentami finansowymi i prawami 

majątkowymi, 

3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek  Subfunduszu,  

4) koszty opłat sądowych, 

5) koszty podatków oraz innych obciążeń wymaganych przez właściwe organy państwowe i samorządowe w 

związku z działalnością Subfunduszu, 

6) kosztów opłat na rzecz Depozytariusza z tytułu pełnienia funkcji depozytariusza, z tytułu kosztów opłat i 

prowizji bankowych, w tym prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych, za prowadzenie 

rachunków bankowych oraz z tytułu innych kosztów usług Depozytariusza ponoszonych przez Subfundusz, 

takich jak koszty prowadzenia rejestru Aktywów Subfunduszu, weryfikacji wyceny,  

7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny 

Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalanie Wartości 

Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,  

8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu,   

9) koszty ogłoszeń i publikacji obowiązkowych Subfunduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

oraz Statutu,  

10) koszty zmian Statutu obejmujące: koszty obsługi prawnej bezpośrednio związanej ze zmianami statutu, w tym 

koszty notarialne,  

11) koszty wynagrodzenia podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w 

kategorie lokat określone w art. 351 ust. 2 Statutu, świadczących, na rzecz Subfunduszu następujące usługi: 

usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego, w tym wyceny składników portfela,   

12) koszty  usług Agenta Transferowego 

13) koszt likwidacji Subfunduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora, 

14) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) są kosztami nielimitowanymi Subfunduszu i są pokrywane 

bezpośrednio przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo.   

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 6) – 13) należą do kosztów limitowanych Subfunduszu i są pokrywane 

przez Subfundusz lub zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo:  

1) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – do wysokości określonych w art. 358 Statutu; 
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2) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) – do wysokości  36.000 zł rocznie za weryfikację wyceny 

Aktywów Subfunduszu, do wysokości 0,3 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie, za prowadzenie 

rejestru aktywów oraz z tytułu innych kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 6); 

3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie;  

4) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 8) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) - do wysokości  0,1 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,04 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

7) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 100.000 zł rocznie; 

8) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości 0,2 % Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu rocznie; 

9)  w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13), do wysokości 0,2% Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu, nie mniej niż 100.000 zł; 

 z zastrzeżeniem, że koszty określone w ust. 1 pkt 6) - 12) mogą być pokrywane przez Subfundusz do wysokości 

1% Wartości Aktywów Netto w skali roku; koszty powyżej tego progu oraz powyżej limitów wskazanych w pkt 1) – 

9) pokrywane są przez Towarzystwo. 

4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w 

których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Subfundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 

2) – 3), 6) – 8) i 10) – 13);   

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Subfundusz jest 

zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 4), 5) i 9).   

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości 

kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 13), jak również o obniżeniu łącznego limitu kosztów określonych w ust. 

3 oraz wybranych lub wszystkich kategorii kosztów określonych w ust. 3. 

6. Wskazane w ust. 3 limity kosztów  nie uwzględniają podatku VAT i w przypadku gdy usługi, których dotyczą te 

koszty obciążone są podatkiem VAT wówczas wskazane w ust. 3 limity kosztów  zostaną powiększone o podatek 

VAT.  

7. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywane są przez Subfundusz w takim zakresie w jakim dotyczą 

proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu, chyba że koszty te związane są wyłącznie z funkcjonowaniem 

Subfunduszu, wówczas pokrywa je w całości Subfundusz. 

8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie można 

ustalić części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na 

których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.  

9. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 obciąża Fundusz w całości i nie można ustalić 

części, która obciąża Subfundusz, partycypację Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku 

Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu.    

10. Na potrzeby dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej Wartość Aktywów Netto Funduszu, Wartość 
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Aktywów Netto Subfunduszu i innych Subfunduszy, ustalana jest w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień, w 

którym nastąpiło ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

 11. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu stanowi koszt Subfunduszu – w wysokości ustalanej na podstawie 

stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wynagrodzenie 

likwidatora Funduszu nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Subfunduszem. Inne 

niż wynagrodzenie likwidatora koszty likwidacji Funduszu, takie jak w szczególności koszty badania sprawozdań 

finansowych Funduszu, koszty postępowań sądowych, koszty zbywania Aktywów Funduszu (to jest koszty 

ponoszone na rzecz podmiotów (organizacji), z których pośredniczenia w zbywaniu Aktywów Fundusz korzysta 

na mocy przepisów prawa lub innych regulacji których stroną jest Fundusz - w szczególności koszty prowizji 

maklerskich oraz prowizji i opłat za prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych), 

koszty ogłoszeń stanowią koszty nielimitowane Subfunduszu i będą pokrywane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 7 - 10 powyżej. 

 

Art. 358. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem 

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem , na które to 

wynagrodzenie składa się: 

 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości do 4% rocznie, z którego nie więcej niż 2% przeznaczane 

jest na pokrycie kosztów działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej. W przypadku jeżeli koszty działalności 

Subfunduszu, o których mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2-13 Statutu przekroczą 2%, Towarzystwo pokrywa je ze 

środków własnych, 

 2) wynagrodzenie zmienne za zarządzanie uzależnione od wyników zarządzania Subfunduszem, naliczane i 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej.  

2. Koszty działalności Subfunduszu, o których mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2-13 Statutu, w zakresie, w którym nie są 

pokrywane zgodnie z ust. 1 pkt 1 przez Towarzystwo z wynagrodzenia stałego za zarządzanie, pokrywane są 

przez Towarzystwo ze środków własnych. 

3. Wynagrodzenie stałe naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni 

w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia 

Wyceny. Wynagrodzenie stałe pobierane jest miesięcznie i przekazywane ze środków Subfunduszu, w terminie 

do 15 dnia następnego miesiąca.  

4. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskana stopa zwrotu 

w okresie rozliczeniowym Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo będzie dodatnia.   

1) Przyjmuje się, że stopa zwrotu Subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym jest 

dodatnia w przypadku spełnienia poniższego warunku: 

 W(NAV) > 0 

 - gdzie:  

W(NAV) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w bieżącym 

okresie rozliczeniowym obliczana jako:  

W(NAV) = NAV1/NAV0-1, gdzie:  

NAV1 - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny bieżącego 

okresu rozliczeniowego 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 
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rozliczeniowym subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny. 

2) Okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że pierwszy okres 

rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca roku ka lendarzowego, w 

którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. 

3) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona jest w każdym Dniu Wyceny i ustalana jest zgodnie z 

poniższym wzorem, z zastrzeżeniem pkt. 4-5):  

R(i)=PF(i)-PF(i-1) 

Jeżeli W(NAV(i-1)>0 to wtedy PF(i) = 0,30*(W(NAV(i-1)))*A(NAV(i-1)) 

gdzie:  

PF(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie narastająco w i-tym Dniu Wyceny, gdzie 

PF(1)=0, 

R(i) – wysokość rezerwy na  wynagrodzenie zmienne za zarządzanie tworzona w i-tym Dniu Wyceny 

W(NAV(i-1)) – procentowa zmiana Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana jako: W(NAV(i-1)) = NAV(i-1)/NAV0-1, gdzie:  

NAV(i-1) - wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w poprzednim  Dniu Wyceny . 

NAV0 - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny 

poprzedniego okresu rozliczeniowego lub jeżeli obecny okres rozliczeniowy jest pierwszym okresem 

rozliczeniowym Subfunduszu Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w 

pierwszym Dniu Wyceny. 

A(NAV(i-1)) – Średnia Arytmetyczna Wartość Aktywów Netto Subfunduszu za okres od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego do dnia i-1.  

4) Rezerwa na wynagrodzenie zmienne tworzona w pierwszym Dniu Wyceny okresu rozliczeniowego odnosi się 

do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

5) W sytuacji, w której W(NAV(i-1))<0, wtedy PF(i)=0. Rezerwa rozwiązywana jest w całości. 

6) Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne za ostatni 

dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym utworzonej w pierwszym Dniu Wyceny kolejnego 

okresu rozliczeniowego i wypłacane Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego okresu. 

5. Towarzystwo może postanowić o nie pobieraniu lub pobieraniu części wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2). 

  

 


