OGŁOSZENIE Z DNIA 23 SIERPNIA 2019 ROKU
O ZMIANIE PROSPEKTU
HORYZONT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza
o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Horyzont Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są następujące:

1)

Na stronie 2 Prospektu w nazwie towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyrazy
„Union Investment” zastąpiono wyrazami „Generali Investments”;

2)

Na stronie 2 Prospektu uzupełniono datę aktualizacji Prospektu i wskazano datę
sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu;

3)

W Rozdziale I, w punkcie 2 wyrazy „Union Investment” zastąpiono wyrazami
„Generali Investments”;

4)

W Rozdziale II, w punkcie 1 i punkcie 2 wyrazy „Union Investment” zastąpiono
wyrazami

„Generali

Investments”, w

punkcie

1

zmieniono

adres

poczty

elektronicznej;
5)

W Rozdziale II, w punkcie 6 zmieniono wskazanie podmiotu dominującego wobec
Towarzystwa;

6)

W Rozdziale II, w punkcie 7.1. zaktualizowano listę członków Zarządu Towarzystwa;

7)

W Rozdziale II, w punkcie 7.2. zaktualizowano listę członków Rady Nadzorczej
Towarzystwa;

8)

W Rozdziale II, w punkcie 8.2. zaktualizowano informacje o członkach Rady
Nadzorczej Towarzystwa;

9)

W Rozdziale II, w punkcie 9. zaktualizowano listę innych funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez Towarzystwo;

10)

W Rozdziale III, w punkcie 8.1.3.1. wyrazy „Union Investment” zastąpiono wyrazami
„Generali Investments”;

11)

W Rozdziale III, punkt 16 otrzymał nową treść:
„16. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest
publikowana Wartość Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy na Jednostkę
Uczestnictwa, ustalona w tym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia
lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy
Wyceny Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto
Funduszu i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na

Jednostkę Uczestnictwa, ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa dokonuje
się w Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa niezwłocznie po ich ustaleniu
udostępniane będą przez Fundusz na stronach Towarzystwa w sieci Internet na stronie
www.union-investment.pl.
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalona w danym Dniu
Wyceny jest publikowana najpóźniej w tym samym Dniu Wyceny, do godziny 23:59, z
zastrzeżeniem że w przypadkach wystąpienia zdarzenia niezależnego od Towarzystwa i
podmiotów, za których działania Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, a wpływających na
termin publikacji, publikacja Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa
dokonywana jest niezwłocznie po ustaniu tego zdarzenia lub skutków tego zdarzenia.”;

12)

W Rozdziale III, w punkcie 21.1.1.2. wyrazy „Na Dzień Wyceny” zostały zamienione
na wyrazy „W Dniu Wyceny”.

13)

W Rozdziale III, punkt 21.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 21.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny
Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

14)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”;

W Rozdziale III, punkt 23.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w
danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego

udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

15)

W Rozdziale III, punkt 23.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”;

16)

W Rozdziale III, punkt 30.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 30.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny
Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

17)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”

W Rozdziale III, punkt 32.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w
danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

18)

W Rozdziale III, punkt 32.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:

„Jeżeli

żądanie

odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi

Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”;

19)

W Rozdziale III, punkt 39.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 39.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny
Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

20)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”

W Rozdziale III, punkt 41.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w
danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

21)

W Rozdziale III, punkt 41.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”;

22)

W Rozdziale III, punkt 48.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 48.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny

Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

23)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”;

W Rozdziale III, punkt 50.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w
danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

24)

W Rozdziale III, punkt 50.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”

25)

W Rozdziale III, punkt 57.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 57.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny
Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

26)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”;

W Rozdziale III, punkt 59.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w

danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

27)

W Rozdziale III, punkt 59.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”;

28)

W Rozdziale III, punkt 66.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 66.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny
Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

29)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”;

W Rozdziale III, punkt 68.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w
danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego

udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

30)

W Rozdziale III, punkt 68.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”;

31)

W Rozdziale III, punkt 75.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 75.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny
Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

32)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”;

W Rozdziale III, punkt 77.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w
danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

33)

W Rozdziale III, punkt 77.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:

„Jeżeli

żądanie

odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi

Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”;

34)

W Rozdziale III, punkt 84.1.3.6. otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„6. Ostanie dostępne kursy o których mowa w pkt 84.1.3. 2., w dniu dokonywania wyceny
Fundusz określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest następującymi
okolicznościami:
a)

35)

wycena z dnia bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”;

W Rozdziale III, punkt 86.4.1. „Nabycie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w
danym Dniu Wyceny (Dzień T) oraz potwierdzi, na podstawie wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie
zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu tego samego dnia (w Dniu T), a ponadto
Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi Informację Zbiorczą, nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z Dnia Wyceny następującym po tym Dniu Wyceny (w Dniu
T + 1). W przypadku gdy otrzymane zlecenie nabycia jednostek nie miało w danym Dniu
Wyceny (Dzień T) pokrycia w środkach pieniężnych, a wpłynięcie środków nastąpiło dopiero
w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), zgodnie z danymi z wyciągu bankowego
udostępnionego Agentowi Transferowemu przez Depozytariusza lub Podmiot zatrudniający
przekazał Informację Zbiorczą w kolejnym Dniu Wyceny (w Dniu T + 1), nabycie Jednostek
Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny następującym po tym Dniu
Wyceny (w Dniu T + 2).”;

36)

W Rozdziale III, punkt 86.4.2. „Odkupienie Jednostek Uczestnictwa” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na Dzień Wyceny następujący po tym dniu.”;

37)

W Rozdziale VI, w punkcie 3 zmieniono dane teleadresowe (numer telefonu oraz
adres poczty elektronicznej) oraz zaktualizowano treść tego punktu aby
odpowiadała specyfice funduszy zdefiniowanej daty.

38)

W Rozdziale VI, w punkcie 4 zmieniono nazwę Towarzystwa z „Union Investment TFI
S.A.” na „Generali Investments TFI S.A.”, dane teleadresowe (numer telefonu oraz
adres

poczty

elektronicznej),

a

także

wprowadzono

doprecyzowanie,

że

postanowienia przedmiotowego punktu dotyczą reklamacji składanych w związku z
działalnością subfunduszy wyodrębnionych w ramach funduszu Horyzont SFIO.

39)

W Rozdziale VII, w punkcie 1 „Wykaz definicji”, w punkcie 22 „Osoba Zatrudniona”,
w literze e), po słowie „funkcji” dodaje się przecinek, a po literze e) dodaje się nową
literę f), w następującym brzmieniu:
„f) osoby wskazane w lit. a)-d) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające
zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”;

40)

W Rozdziale VII, w punkcie 1 „Wykaz definicji”, punkt 37, tj. definicja pojęcia
„Towarzystwo”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„37) Towarzystwo – Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna;”.

41)

W Rozdziale VII, w Statucie Funduszu, art. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 2. Siedziba i adres Funduszu
Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Generali Investments Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej.”;

42)

W Rozdziale VII, w Statucie Funduszu,w art. 5 „Definicje i skróty”, w punkcie 22
„Osoba Zatrudniona”, w literze e), po słowie „funkcji” dodaje się przecinek, a po
literze e) dodaje się nową literę f), w następującym brzmieniu:
„f) osoby wskazane w lit. a)-d) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające
zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”;

43)

W Rozdziale VII, w Statucie Funduszu, w art. 5 „Definicje i skróty”, punkt 37, tj.
definicja pojęcia „Towarzystwo”, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„37) Towarzystwo – Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna;”;

44)

W Rozdziale VII, w Statucie Funduszu w art. 20, ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„2. Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny Fundusz
określa o godzinie 12:00. Wybór godziny 12:00 uzasadniony jest tym, że wycena z dnia
bieżącego jest ogłaszana w dniu bieżącym.”;

45)

W Rozdziale VII, w Statucie Funduszu w art. 20, ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„3. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje
wyceny Aktywów Funduszu i Aktywów Subfunduszy, ustalenia wartości zobowiązań
Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto
Subfunduszy oraz Wartości Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy na Jednostkę
Uczestnictwa, a także ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostki Uczestnictwa.”.

Informujemy, że w związku ze zmianą firmy Towarzystwa z „Union Investment TFI S.A.”
na „Generali Investments TFI S.A.” zmianie uległa szata graficzna stosowana
we wszelkiej

dokumentacji

informacyjnych

funduszy

Towarzystwa,

w

inwestycyjnych

tym

również

zarządzanych

w

dokumentach

przez

Towarzystwo.

Jednocześnie informujemy, że treść Prospektu, poza zmianami wskazanymi w punktach
powyżej, jak również wartości liczbowe przedstawiane w wykresach i tabelach
zamieszczonych w dokumentach informacyjnych pozostały niezmienione w związku z
przyjęciem nowej szaty graficznej w Prospekcie.
Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.

