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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

 

Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach 

w Prospekcie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są 

następujące: 

1) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące aktualizacji tekstu 

jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22 stycznia 2007 r. i 

zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6 grudnia 2007 r.,  13 grudnia 2007 r., 19 

grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września 2008 r., 04 września 2008 r., 2 grudnia 2008 r., 2 stycznia 

2009 r.,15 maja 2009 r., 28 maja 2009 r., 23 czerwca 2009 r., 17 sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 

8 grudnia 2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 2010 r., 12 lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12 maja 

2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 r., 15 czerwca 2010 r.,  1 lipca  2010 r., 15 sierpnia 2010 r., 1 

października 2010 r., 22 października 2010 r., 18 listopada 2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 

2010 r., w dniu 12 stycznia 2011 r., w dniu 18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 

2011 r., w dniu 16 maja 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 1 września 

2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 

12 stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 21 

sierpnia 2012 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 03 grudnia 2012 r., w dniu 29 stycznia 2013 r., w 

dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 4 kwietnia 2013 r., w 

dniu 29 kwietnia 2013 r, w dniu 6 maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 

8 czerwca 2013 r. w dniu  4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 8 sierpnia 2013 r., w dniu 22 

sierpnia 2013 r., w dniu 2 września 2013 r.,w dniu 8 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w 

dniu 13 listopada 2013 r., w dniu 1 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 

r., w dniu 24 marca 2014 r., w dniu 1 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 17 grudnia 2014 

r., w dniu 1 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r.,w dniu 9 października 

2015 r., w dniu 30 października 2015r., w dniu 14 kwietnia 2016 r., w dniu 31 maja 2016 r.,w dniu 1 

czerwca 2016 r. oraz w dniu 12 października 2016 r.,  w dniu 30 listopada 2016 r., w dniu 1 grudnia 

2016 r., w dniu 1 stycznia 2017 r., w dniu 22 maja 2017r.,  w dniu 31 maja 2017r., w dniu 13 lipca 

2017 r.,  w dniu 23 sierpnia 2017r., w dniu 2 października 2017 r., w dniu 1 grudnia 2017 r., w dniu 22 

maja 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., oraz w dniu 20 października 2018r. 

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 21 października 2018 r.  
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2) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

3) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 20.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

4) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 25.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

5) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 35.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

6) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 40.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

7) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 60.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

8) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 80.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

9) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 90.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 
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10) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 95.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

11) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 100.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

12) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 105.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

13) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 110.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

14) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 115.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

15) W treści Rozdziału III Prospektu pkt. 15.5.3 ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym odkupywania w ramach IKE, IKZE oraz 

Specjalistycznych Planów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu pobierane są 

opłaty manipulacyjne. Opłaty manipulacyjne należne są podmiotowi, o którym mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

 

16) Tekst jednolity Statutu Funduszu stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu 

Informacyjnego został zaktualizowany o zamiany wchodzące w życie z dniem 21 

października 2018r.  

 

 

 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia. 


