
Półroczne połączone sprawozdanie finansowe 

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 r. 
obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395), rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych (Dz.U. nr  249, poz. 1859), Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. był odpowiedzialny za sporządzenie półrocznego połączonego sprawozdania finansowego 
UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem), dającego prawidłowy 
i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz wyniku z operacji 
za okres kończący się tego dnia. 

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: 

1. wprowadzenie do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego, 

2. połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., o łącznej wartości  
12 753 898 tys. zł, 

3. połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 r., wykazujący Aktywa Netto i kapitały 
w wysokości 9 630 573 tys. zł 

4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., wykazujący 
ujemny wynik z operacji w kwocie 47 948 tys. zł 

5. połączone zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 
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Załącznikami do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego są półroczne jednostkowe sprawozdania 
finansowe Subfunduszy. 



List do uczestników subfunduszy 

Szanowni Państwo, 

w załączeniu przekazujemy Państwu półroczne sprawozdanie finansowe funduszu UniFundusze FIO, którym 
zarządza nasze Towarzystwo. Sprawozdanie sporządziliśmy według stanu funduszu na 30 czerwca 2018 r. 
Zapraszamy do lektury. 

Wpływ czynników makroekonomicznych na rynki akcji w pierwszej połowie 2018 r.  

Pierwsza połowa 2018 r. nie należała do udanych dla posiadaczy polskich akcji. Notowania dużych spółek 
zanotowały średnio dwucyfrowe spadki. Stopy zwrotu z indeksów oscylowały na poziomie -13%. Korekta 
notowań w segmencie dużych spółek była spowodowana ogólnoświatową tendencją spadkową na giełdach 
państw rozwijających się. Dodatkowym czynnikiem była korekta notowań sektora bankowego, dla którego 
perspektywa odłożenia w czasie podwyżek stóp procentowych oznacza negatywną presję na realizację 
prognoz zysków na lata 2018-2019. Niekorzystnie na popyt na polski rynek akcji wpłynęły także silne odpływy 
z rynku funduszy inwestycyjnych. Ostatecznie subfundusz inwestujący w duże spółki UniKorona Akcje 
wypracował negatywną stopę zwrotu w wysokości -10,71%. 

Pierwsze półrocze roku 2018 okazało się słabe również dla sektora małych i średnich spółek. Indeksy sWIG80 
oraz mWIG40 spadły odpowiednio o 13,06% oraz 12,95%. Silna przecena tego segmentu rynku jest o tyle 
zaskakująca, że w opublikowanych wynikach spółek można zaobserwować pozytywne symptomy. Grupa 
podmiotów, która zaskoczyła in plus i zaraportowała dobre dane wyraźnie się zwiększyła. Wydaje się, 
że słabość w zachowaniu notowań spółek tego segmentu może podobnie, jak w przypadku dużych spółek, 
wynikać z odpływów z funduszy inwestujących w tą klasę aktywów. UniAkcje Małych i Średnich Spółek 
zakończył półrocze z wynikiem -4,98%. Doświadczył również bardzo wysokich odpływów -70,9 mln zł. 

Duża ilość wydarzeń gospodarczych wpłynęła na nastroje inwestorów zainteresowanych akcjami spółek w 
krajach rozwiniętych. Rok zaczynaliśmy z rosnącymi obawami o wpływ na gospodarkę USA i całego świata 
szybszej ścieżki podwyżek stóp procentowych w 2018 r. i 2019 r. Następnie obserwowaliśmy wyniki wyborów 
we Włoszech i ich wpływ na stabilność polityczną w UE. Już w czerwcu pochłonęło nas szacowanie wpływu 
eskalacji wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami i UE na wyceny poszczególnych rynków. Ten niestabilny 
obraz przełożył się na słabe zachowanie rynków europejskich: niemiecki indeks DAX spadł prawie 5%, brytyjski 
FTSE100 prawie 1%, natomiast francuski CAC40 wzrósł zaledwie 0,21%. Nie byłoby to wielkim zaskoczeniem, 
gdyby nie fakt pozytywnego zachowania rynku amerykańskiego. Lokalny indeks S&P500 wzrósł o prawie 2%, 
natomiast technologiczny NASDAQ o prawie 9%. Takie otoczenie rynkowe spowodowało dość dużą 
nerwowość inwestorów w pierwszej połowie roku, która dodatkowo wzmacniana była pojawiającymi się 
ryzykami inwestycyjnymi. Ostatecznie, subfundusz inwestujący w akcje rynków rozwiniętych – UniAkcje 
Dywidendowy wypracował stopę zwrotu -2,47%. 

W trudnej sytuacji byli również inwestorzy decydujący się na lokowanie środków w aktywa tureckie. 
W pierwszej połowie 2018 r. mieliśmy do czynienia z silną przeceną akcji. Główne indeksy, BIST 30 i BIST100, 
spadły ponad 16% w walucie lokalnej. Dodatkowo, inwestorzy zagraniczni ponieśli straty wynikające z dalszej 
deprecjacji liry tureckiej – ponad 11% do polskiej złotówki. Przyczyną tak słabego zachowania tamtejszych 
aktywów była eskalacja ryzyk politycznych i geopolitycznych związanych z wyborami parlamentarnymi 
i prezydenckimi w Turcji. Pierwsze półrocze UniAkcje: Turcja zakończył z wysoką, negatywną stopą zwrotu 
-22,16%. 

Wpływ czynników makroekonomicznych na wyniki instrumentów dłużnych w pierwszej połowie 2018 r. 

Początek roku upłynął pod wpływem umiarkowanych wzrostów rentowności obligacji skarbowych. 
Było to spowodowane wzrostem rentowności na rynkach bazowych, a także częściowo wzrastającą w Polsce 
inflacją. W tym okresie RPP postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian do początku 2019 r., jednak 
rynek przykładał większą wagę do informacji o zmianach w polityce pieniężnej FED-u i ECB niż do lokalnych 
wydarzeń. Styczniowy wzrost rentowności zapoczątkował wzmożone zainteresowanie polskimi obligacjami 
skarbowymi. Wpływ na taki scenariusz miało kilka czynników. Przede wszystkim bardzo dobre wykonanie 
budżetu w kolejnych miesiącach spowodowało ograniczenie podaży obligacji na rynku pierwotnym. Także 
utrzymanie gołębiej retoryki RPP oraz zapowiedzi utrzymania stóp banku centralnego do 2020 r. zwiększyły 
zainteresowanie, zwłaszcza obligacjami o krótszym terminie wykupu. W takim otoczeniu nastąpiły szybkie 
spadki rentowności w połowie kwietnia.  



Od maja znów duże znaczenie okazały się mieć czynniki zewnętrzne - negatywny wpływ na wyceny obligacji 
miały m. in. spekulacje o możliwych 4 podwyżkach stóp procentowych w 2018 r. w USA, a także zamieszanie 
polityczne we Włoszech. Wzrosła awersja do ryzyka, a inwestorzy zdecydowali się na ucieczkę z rynków 
wschodzących w kierunku bezpieczniejszych aktywów jak np. obligacje rządu niemieckiego. Ostatnie tygodnie 
półrocza to ustabilizowanie cen obligacji. 

W pierwszej połowie roku obserwowaliśmy również znaczące ożywienie w obszarze obligacji korporacyjnych 
w Polsce – dominowały emisje obligacji firm sektora finansowego (duże emisje obligacji podporządkowanych 
banków oraz listów zastawnych banków hipotecznych) i spółek z sektora deweloperów. Znaczący popyt 
ze strony inwestorów sprzyjał emitentom skutkując zmniejszeniem premii za ryzyko. W drugim kwartale nagłe 
pogorszenie sentymentu do obligacji korporacyjnych zmniejszyło zainteresowanie inwestorów tą kategorią 
lokat, co doprowadziło do wzrostu premii względem obligacji skarbowych zarówno na rynku pierwotnym jak 
i wtórnym. 

Ostatecznie, całokształt sytuacji na rynku dłużnym pozwolił funduszom z tej kategorii wypracować pozytywne 
wyniki: UniKorona Pieniężny (1,02%, napływy +1 180,8 mln zł), UniLokata (1,24%, napływy + 245,2 mln zł) 
oraz UniKorona Obligacje (+0,46%, napływy + 3,1 mln zł). 

Wyniki subfunduszy UniFundusze FIO  

Poniżej przedstawiamy półroczne wyniki subfunduszy UniFundusze FIO, którymi zarządza nasze Towarzystwo. 
Jest to stan na 30 czerwca 2018 r.  

Subfundusz 6-miesięczna stopa zwrotu w pierwszej połowie 2018 r. 

UniFundusze FIO 

UniKorona Pieniężny (PLN) 1,02% 

UniLokata (PLN) 1,24% 

UniDolar Pieniężny (USD) 0,17% 

UniKorona Obligacje (PLN) 0,46% 

UniObligacje Nowa Europa (PLN) -5,14% 

UniStabilny Wzrost (PLN) -2,67% 

UniKorona Zrównoważony (PLN) -4,35% 

UniKorona Akcje (PLN) -10,71% 

UniAkcje Dywidendowy (PLN) -2,47% 

UniAkcje Wzrostu (PLN) -7,83% 

UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PLN) -4,98% 

UniAkcje Nowa Europa (PLN) -6,16% 

UniAkcje Turcja (PLN) -22,16% 

Źródło: opracowanie własne Union Investment TFI S.A. 

Napływy do subfunduszy UniFundusze FIO 

W minionym półroczu najwięcej aktywów pozyskały nasze subfundusze gotówkowe i pieniężne. Najwyższy 
bilans sprzedaży zanotował subfundusz UniKorona Pieniężny (wzrost o 1 180,8 mln zł) wydzielony w ramach 
funduszu UniFundusze FIO.  

UniKorona Pieniężny inwestuje w krótkoterminowe obligacje skarbowe, korporacyjne oraz euroobligacje. Dzięki 
aktywnemu zarządzaniu w pierwszej połowie 2018 r. subfundusz wypracował stopę zwrotu w wysokości 1,02%, 
a także był drugim subfunduszem na rynku pieniężnym pod względem napływu środków.  

W okresie sprawozdawczym przewagę wpłat nad wypłatami zanotowały ponadto subfundusze: UniLokata 
(245,2 mln zł) oraz UniKorona Obligacje (3,1 mln zł).  

Niestety, minione półrocze nie należało do najlepszych dla strategii akcyjnych. Niemal we wszystkich 
subfunduszach w tej kategorii przeważały odpływy, co było zgodne z ogólną tendencją panującą na rynku. 



W rezultacie struktura aktywów subfunduszy UniFundusze FIO, którymi zarządza nasze Towarzystwo, 
wyglądała następująco (stan z 30 czerwca 2018 r.): 

 
Źródło: opracowanie własne Union Investment TFI S.A. 

Sukcesy Towarzystwa w pierwszej połowie 2018 r. 

Napływy netto do wszystkich funduszy Union Investment TFI od stycznia do czerwca wyniosły 1,81 mld zł. 
To jeden z najlepszych wyników na rynku. 

Liderem sprzedaży pierwszej połowy 2018 r. był w naszym TFI fundusz UniKorona Pieniężny, do którego trafiło 
niemal 1,18 mld zł (napływy netto). 

Klienci docenili też strategie absolute return. Napływy netto do funduszy absolute return Union Investment TFI 
przekroczyły 174 mln zł, podczas gdy na całym rynku w tej kategorii notowano odpływy w wysokości 
750 mln zł. 

Łącznie aktywa naszego TFI w funduszach na koniec czerwca przekroczyły 12,8 mld zł i zwiększyły się rok 
do roku o 34%. 

W zestawieniu branżowego portalu analizy.pl w kategorii „Najlepsze fundusze do budowy portfela” na koniec 
czerwca znalazło się 7 funduszy Union Investment TFI, co daje nam pierwszą pozycję w tym zestawieniu. 

Podczas corocznej branżowej konferencji Fund Forum fundusz UniKorona Akcje został wyróżniony statuetką 
Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich. Fundusz SGB Gotówkowy otrzymał nagrodę 
dla najlepszego funduszu wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych. 

Zarządzający Union Investment TFI, Krzysztof Izdebski oraz Ryszard Rusak znaleźli się w gronie 
16 najlepszych zarządzających w Polsce. Zestawienie zostało przygotowane przez finansowy dziennik Parkiet. 

Konto emerytalne IKZE oferowane przez Union Investment TFI znalazło się wśród trzech najlepszych tego typu 
produktów, zaś IKE Union Investment TFI uznano za najlepsze na rynku indywidualne konto emerytalne 
w formie funduszu inwestycyjnego – zgodnie z zestawieniem dziennika Rzeczpospolita. 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 

  

Małgorzata Góra-Dubiela Zbigniew Jakubowski Małgorzata Popielewska 
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 



Wprowadzenie 

Nazwa Funduszu 

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz został utworzony 6 lipca 
2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. 

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

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w skład Funduszu wchodziły następujące Subfundusze: 

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

1 Subfundusz UniKorona Pieniężny  12 września 1996 r. 

2 Subfundusz UniKorona Obligacje  22 września 1999 r. 

3 Subfundusz UniDolar Pieniężny  23 kwietnia 2004 r. 

4 Subfundusz UniKorona Zrównoważony  1 czerwca 1995 r. 

5 Subfundusz UniKorona Akcje  12 września 1996 r. 

6 Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa  22 czerwca 2006 r. 

7 Subfundusz UniAkcje Wzrostu  20 września 2007 r. 

8 Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa  20 września 2007 r. 

9 Subfundusz UniStabilny Wzrost  20 września 2007 r. 

10 Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 20 września 2007 r. 

11 Subfundusz UniLokata  10 stycznia 2012 r. 

12 Subfundusz UniAkcje: Turcja  15 lutego 2013 r. 

13 Subfundusz UniAkcje Dywidendowy  30 kwietnia 2013 r. 

Czas trwania każdego Subfunduszu jest nieograniczony. 

Informacje zawarte w połączonym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach jednostkowych 
subfunduszy wykazane są w tysiącach PLN (z wyłączeniem Subfunduszu UniDolar Pieniężny – w tys. USD), 
z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, liczby jednostek oraz wyniku z operacji 
na jednostkę uczestnictwa.  

Fundusz nie posiada w aktywach lokat: udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, nieruchomości 
oraz statki morskie, w związku z czym nie ma odniesienia do nich w prezentowanych tabelach. 

Przedstawiona poniżej polityka inwestycyjna Subfunduszy obowiązywała na dzień 30 czerwca 2018 r.  

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny  

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji  

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej Wartości Aktywów Subfunduszu. Zamiarem 
Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu w art. 44 ust. 3 
Statutu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

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. 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. 
Subfunduszu może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 45 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 



 

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. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować 
więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 
Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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, Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery 
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% Wartości Aktywów Subfunduszu.  



11. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów 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 Subfundusz ulokował ponad 5% wartości swoich Aktywów nie więcej jednak 
niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej oraz inne podmioty, 
nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

14. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą. 

15. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

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

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje  

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona 
dla Subfunduszu w art. 53 ust. 3 Statutu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Środki Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe zapewniające 
konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym jak i zmiennym. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 54 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować więcej 
niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 
Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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, Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery 
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

11. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów 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 Subfundusz ulokował ponad 5% wartości swoich Aktywów nie więcej jednak 
niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej oraz inne podmioty, 
nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Subfunduszu. 



14. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą. 

15. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 

16. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

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

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pieniężny 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Zamiarem Subfunduszu jest 
osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu w art. 62 ust. 3 Statutu. 
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Subfundusz inwestuje swoje środki przede wszystkim w Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery 
wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych 
lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, głównie w dłużne 
papiery wartościowe denominowane w USD, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 
397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Lokaty 
Subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz 
rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz emitenta papieru wartościowego. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 63 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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 punktów poniższych, do 5% Wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane 
w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.  

3. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować więcej 
niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 pkt 3, nie może przekraczać 80% Wartości Aktywów 
Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe wyemitowane 
przez jeden podmiot lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 
40% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

5. Przepisów z pkt 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe poręczone 
lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt 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 pkt 7 i 8 powyżej, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, 
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski oraz papierów 
wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez wybrane kraje należące do OECD 
oraz papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez następujące 
międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy 
Bank Odbudowy i Rozwoju). 

10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9, Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery 
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

11. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów 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 Subfundusz ulokował ponad 5% wartości swoich Aktywów nie więcej jednak 
niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej oraz inne podmioty, 
nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

14. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą. 



15. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

17. Subfundusz 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. 

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

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona 
Zrównoważony  

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu 
wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona 
dla Subfunduszu w art. 80 ust. 3 Statutu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje, obligacje i inne papiery wartościowe. 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. 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. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 81 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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.  

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. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować 
więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 
Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe poręczone 
lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 6 powyżej, przy czym łączna wartość 
lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego 
papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka 
kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty 
Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

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, Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery 
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

11. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów 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 Subfundusz ulokował ponad 5% wartości swoich Aktywów nie więcej jednak 
niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej oraz inne podmioty, 
nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

14. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą. 



15. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.  

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

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji  

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu 
wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona 
dla Subfunduszu w art. 89 ust. 3 Statutu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje. Aktywa Subfunduszu mogą być też inwestowane 
w obligacje i inne instrumenty finansowe. 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. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 90 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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 Subfunduszu może być lokowane 
w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.  

3. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować 
więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 
Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 



 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot należący do grupy kapitałowej.  

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

12. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą. 

13. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

14. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

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



UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Środkowowschodniej. Udział akcji 
emitentów z Europy Środkowowschodniej w Aktywach Subfunduszu oraz 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. 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. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 126 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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

3. 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. 

4. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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.  

5. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe poręczone 
lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 4 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.  

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

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



 

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu  

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu 
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

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. 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. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 171 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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 niższy - 3 - niż 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. 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Fundusz 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. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować łącznie więcej niż 10% Wartości Aktywów 
Subfunduszu w Jednostki Uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, 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. 



UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje: 
Nowa Europa 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu 
wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona 
dla Subfunduszu w art. 197 ust. 3 Statutu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

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. 
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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 198 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować 
więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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 oraz papierów 
wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez wybrane kraje należące do OECD 
oraz papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez następujące 
międzynarodowe instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy 
Bank Odbudowy i Rozwoju). 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Subfunduszu jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery 
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

11. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów 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 Subfundusz ulokował ponad 5% wartości swoich Aktywów, nie więcej jednak 
niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej oraz inne podmioty, 
nie może przekroczyć 40% Wartości Aktywów Subfunduszu. 

14. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą.  

15. Subfundusz 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 Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

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

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStabilny Wzrost 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona 
dla Subfunduszu w art. 188 ust. 3 Statutu. 

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 



Subfundusz jest Subfunduszem typu stabilnego wzrostu, w którym środki pieniężne będą lokowane przede 
wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, 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. 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. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 189 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować 
więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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, Subfundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery 
wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery 
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% Wartości Aktywów Subfunduszu.  

11. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów 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 Subfundusz 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. Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości swoich Aktywów w Jednostki Uczestnictwa 
oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą. 

15. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

16. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

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

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Małych 
i Średnich Spółek 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. 
Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu 
w art. 206 ust. 3 Statutu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje.  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, jakości zarządzania przedsiębiorstwem, określenie udziału akcji w indeksach 
giełdowych oraz płynności akcji. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 207 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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. Subfundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu i ust. 3a, nie może lokować 
więcej niż 25% Wartości Aktywów Subfunduszu w:  

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 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 Subfunduszu. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% 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. 

4. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości swoich Aktywów 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. Subfundusz może lokować do 20% wartości swoich Aktywów łącznie w papiery wartościowe 
lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej. 
Przez grupę kapitałową rozumie się podmioty należące do grupy, dla której jest sporządzane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości 
swoich Aktywów w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot należący do grupy kapitałowej.  

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

12. Subfundusz 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. 

13. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w depozyty w tym samym 
banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.  

14. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 
30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

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

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Zamiarem 
Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona dla Subfunduszu w art. 287 
ust. 3 Statutu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

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. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 288 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 



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. 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, Subfundusz może inwestować swoje Aktywa 
w pozostałe kategorie dokonywanych przez Subfundusz. 

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

4. Subfundusz 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. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu i pkt 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 pkt 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.  

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. Subfundusz 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. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone 
lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w pkt 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 pkt 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 pkt 9, Subfundusz 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. Subfundusz 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 pkt 11. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Subfundusz 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 
Subfundusz 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. 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 Statutu, 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. Subfundusz 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 Subundusz papierów wartościowych wchodzących w skład lokat 
Subfunduszu nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Turcja 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona 
dla Subfunduszu w art. 215 ust. 3 Statutu.. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

Subfundusz 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. 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. 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. 



Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 216 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

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: 

a. Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,  

b. 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.  

c. 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. 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. 

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 

Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest osiąganie wyższego wyniku niż stopa odniesienia ustalona 
dla Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

Fundusz, działając na rachunek subfunduszu lokuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek 
wypłacających dywidendę. 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. 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. 

Subfundusz może inwestować również swoje aktywa w rodzaje lokat opisanych w art. 225 Statutu.  

Subfundusz, lokując swoje Aktywa, przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy. 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Fundusz lokuje co najmniej 60% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w następujące kategorie lokat:  

a. akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, 

b. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, 

c.  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. 

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. Subfundusz, 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. 

Towarzystwo zarządzające Funduszem 

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

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego. Kapitał 
zakładowy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 21 687,9 tys. zł. Jedynym akcjonariuszem Union Investment 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Union Asset Management Holding AG z siedzibą 



we Frankfurcie nad Menem wchodzący w skład grupy DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. 

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

Okres sprawozdawczy  

Połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone jest 
na dzień 30 czerwca 2018 r. i obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

Dla celów jasnego przekazu informujemy, iż średnia wartość aktywów netto wyliczona została jako średnia 
arytmetyczna dziennych wartości aktywów netto. Średni poziom środków pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym wyliczony został jako średnia arytmetyczna dziennych sald środków pieniężnych. 

Zasady sporządzania połączonego sprawozdania finansowego 

Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się poprzez sumowanie odpowiednich pozycji 
sprawozdań jednostkowych poszczególnych Subfunduszy. W przypadku sprawozdań jednostkowych 
Subfunduszy denominowanych w walutach innych niż PLN (Subfundusz UniDolar Pieniężny denominowany 
w USD od dnia 1 stycznia 2012 r.) poszczególne pozycje sprawozdania jednostkowego przelicza się na PLN 
wg następujących zasad: 

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

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

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

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu UniDolar Pieniężny na dzień 30 czerwca 2018 r. zostało przeliczone 
na PLN przy zastosowaniu następujących kursów: 

 Bilans – USD 3.744 

 Rachunek wyniku z operacji – USD 3.5192 

Kontynuacja działania 

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

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ulega rozwiązaniu 
jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej kwoty 2 mln zł lub Towarzystwo podejmie taką decyzję 
w przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w art. 38. ust. 3 Statutu. 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 Statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfundusz może ulec 
rozwiązaniu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadła poniżej kwoty 10 mln zł lub Towarzystwo 
podejmie taką decyzję w przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w art. 40. ust. 2 lub ust. 3 Statutu. 

Dla wszystkich Subfunduszy w okresie sprawozdawczym oraz od dnia bilansowego do dnia publikacji 
sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu lub Subfunduszu, określone 
w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.) lub Statucie Funduszu. 

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

Podmiotem, który przeprowadził badanie połączonego sprawozdania finansowego, jest BDO spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12. 



 

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000729684 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355. 

Kategoria jednostek 
W dniu 14 kwietnia 2017 r. Zarząd Union Investment TFI S.A. podjął Uchwałę w zakresie wprowadzenia 
nowych kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszy. 

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  

 Jednostki Uczestnictwa kategorii D 

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Union Investment TFI S.A. podjął Uchwałę w zakresie dodania nowych 
kategorii jednostek uczestnictwa.  

Fundusz zbywa w Subfunduszach: UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, 
UniKorona Zrównoważony, UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje: 
Turcja Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: 

 Jednostki Uczestnictwa kategorii A 

 Jednostki Uczestnictwa kategorii B (z wyłączeniem Subfunduszu UniDolar Pieniężny) 

 Jednostki Uczestnictwa kategorii C  

 Jednostki Uczestnictwa kategorii D 

Kategorie jednostek różnią się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie 
i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych. 

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. 

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. Wyjątek stanowią Jednostki Uczestnictwa kategorii C Subfunduszu UniStabilny 
Wzrost, które są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych.  

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. 



UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wartość według        
ceny nabycia          

w tys. zł

Wartość według        
wyceny na dzień       

bilansowy             
w tys. zł

Procentowy udział      
w aktywach ogółem

Wartość według        
ceny nabycia          

w tys. zł

Wartość według        
wyceny na dzień       

bilansowy             
w tys. zł

Procentowy udział      
w aktywach ogółem

Akcje 740 859 1 056 172 6,65 860 666 1 329 491 12,54

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

Prawa do akcji 0 0 0,00 1 183 1 217 0,01

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

Kwity depozytowe 15 015 14 514 0,09 27 382 29 117 0,27

Listy zastawne 1 097 370 1 102 579 6,94 875 961 880 468 8,30

Dłużne papiery wartościowe 10 402 278 10 578 575 66,63 8 028 991 8 113 677 76,51

Instrumenty pochodne* 0 468 0,00 0 26 782 0,25

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

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające                             
siedzibę za granicą

1 584 1 590 0,01 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Razem 12 257 106 12 753 898 80,33 9 794 183 10 380 752 97,89

30.06.2018** 31.12.2017**

SKŁADNIKI LOKAT

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

**) Na dzień 30.06.2018 r. oraz 31.12.2017 r. dane obejmują Subfundusze: UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniDolar Pieniężny, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniKorona Obligacje,                                                            
UniStabilny Wzrost, UniObligacje Nowa Europa, UniLokata, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Pieniężny, UniAkcje Turcja, UniAkcje Dywidendowy



UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONY BILANS 30.06.2018* 31.12.2017*

I. Aktywa 15 877 252 10 604 315

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 358 978 136 542

2. Należności 2 741 037 52 054

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 23 339 34 967

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 605 815 6 357 627

- dłużne papiery wartościowe 7 533 539 4 997 802

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 148 083 4 023 125

- dłużne papiery wartościowe 3 045 037 3 115 875

6. Nieruchomości 0 0

7. Pozostałe aktywa 0 0

II. Zobowiązania 6 246 679 2 100 488

1. Zobowiązania własne subfunduszy 6 246 679 2 100 488

2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

III. Aktywa netto (I-II) 9 630 573 8 503 827

IV. Kapitał funduszu 7 126 625 5 952 842

1. Kapitał wpłacony 128 677 377 123 433 320

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -121 550 752 -117 480 478

V. Dochody zatrzymane 2 133 427 2 037 426

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 064 280 982 269

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 069 147 1 055 157

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 368 439 512 388

VII. Różnice kursowe z przeliczenia wyniku z operacji za okres sprawozdawczy, w tym: 2 082 1 171

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 355 434

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 534 476

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 193 261

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 630 573 8 503 827

*) Na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.12.2017 r. dane obejmują Subfundusze: UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje,                                                       
UniDolar Pieniężny, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniObligacje Nowa Europa, UniLokata,                                                    
UniKorona Zrównoważony, UniKorona Pieniężny, UniAkcje Turcja, UniAkcje Dywidendowy

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł



UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
01.01.2018            

– 30.06.2018*
01.01.2017            

– 31.12.2017*
01.01.2017            

– 30.06.2017*

I. Przychody z lokat 151 248 228 641 111 531

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 13 654 33 788 19 845

2. Przychody odsetkowe 122 351 194 379 90 781

3. Dodatnie saldo różnic kursowych 15 243 461 891

4. Pozostałe 0 13 14

II. Koszty funduszu 69 423 134 621 61 832

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 64 295 122 514 56 674

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

3. Opłaty dla depozytariusza 137 221 99

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 1 480 2 603 1 248

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

6. Usługi w zakresie rachunkowości 285 640 314

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

8. Usługi prawne 19 6 0

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 2 0

10. Koszty odsetkowe 250 77 34

11. Ujemne saldo różnic kursowych 792 5 016 1 784

12. Pozostałe 2 164 3 542 1 679

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo 186 700 381

IV. Koszty Funduszu netto (II-III) 69 237 133 921 61 451

V. Przychody z lokat netto (I-IV) 82 011 94 720 50 080

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -129 959 319 445 230 570

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 13 990 222 440 133 073

- z tytułu różnic kursowych -35 460 78 038 61 269

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -143 949 97 005 97 497

- z tytułu różnic kursowych 35 179 -88 265 -70 872

VII. Wynik z operacji -47 948 414 165 280 650

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł

*)  Dane za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. obejmują Subfundusze: UniAkcje Wzrostu,                                                            
UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniDolar Pieniężny, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost,                                               
UniObligacje Nowa Europa, UniLokata, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Pieniężny, UniAkcje Turcja, UniAkcje Dywidendowy



UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
01.01.2018            

– 30.06.2018**
01.01.2017            

– 31.12.2017**

1. Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 8 507 615 6 670 603

 różnica kursowa wynikająca z przeliczenia sald z dnia 1 stycznia 2018 r. 
a 30 czerwca 2018 r. *

-3 788 11 543

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -47 948 414 165

a) przychody z lokat netto 82 011 94 720

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 990 222 440

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -143 949 97 005

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -47 942 414 124

różnice kursowe z przeliczenia 6 -41

4. Różnice kursowe z przeliczenia wyniku z operacji za okres sprawozdawczy, w tym: 6 -41

a)       przychody z lokat netto -52 -434

b)       zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 382

c)       wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 29 11

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

a) z przychodów z lokat netto 0 0

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0

6. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 170 900 1 419 100

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych Jednostek Uczestnictwa) 5 182 820 11 635 564

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

-4 011 920 -10 216 464

7. Łączna zmiana Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 1 122 958 1 833 224

8. Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 630 573 8 503 827

9. Średnia wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 9 206 069 7 376 080

*) Prezentowana różnica kursowa to różnica pomiędzy wartością aktywów netto wg. stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. przeliczonych po średnim                                            
kursie USD ogłoszonym przez NBP obowiązującym w dniu 30 czerwca 2018 r. a wartością aktywów netto wg. stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.                                            
przeliczonych wg. średniego kursu USD ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 31 grudnia 2017 r.

**)  Dane za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. obejmują Subfundusze: UniAkcje Wzrostu,                                                            
UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniDolar Pieniężny, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost,                                               
UniObligacje Nowa Europa, UniLokata, UniKorona Zrównoważony, UniKorona Pieniężny, UniAkcje Turcja, UniAkcje Dywidendowy

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł










