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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 R. 

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ogłasza o zmianach w statucie funduszu UniFundusze Specjalistycznego 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

1. W art. 43 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„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. 42 ust. 2 

musi być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”;  

2. W art. 51 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki 

pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 50 ust. 

2 pkt 1), 2), 4), 5) i 6) Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych 

zasad dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego 

zaangażowania w poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością 

składników lokat posiadanych w portfelu. Ze względu na przyjętą politykę 

inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu w dane kategorie lokat i ich 

procentowy udział w Aktywach Subfunduszu może być zmienny w czasie, co 

zależy od indywidualnych decyzji zarządzającego Subfunduszem i od przyjętej 

strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Subfundusz dąży do osiągania zysku w 

różnych warunkach rynkowych bez odnoszenia się do określonego benchmarku. 

Zmienne ryzyko inwestycyjne Subfunduszu może mieć wpływ na wahania 

jednostki uczestnictwa Subfunduszu”; 

3. W art. 90 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Środki pieniężne Uczestników będą lokowane przez Fundusz na rachunek 

Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery 
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wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 

397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 

397 dni, przy czym udział pozostałych kategorii lokat określonych w art. 91 ust. 2 

musi być niższy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”; 

4. W art. 100 ust. 2 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

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

Pieniężnego na zasadach określonych w ust. 3,”; 

5. W art. 101 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Subfundusz jest subfunduszem absolutnej stopy zwrotu, w którym środki 

pieniężne Uczestników będą lokowane w kategorie lokat określone w art. 100 ust. 

2 pkt 1), 2), 4), 5) i 6) Statutu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych 

zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat 

posiadanych w portfelu, z zastrzeżeniem, że Subfundusz będzie inwestował 

przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Ze względu 

na przyjętą politykę inwestycyjną zaangażowanie Subfunduszu w dane kategorie 

lokat i ich procentowy udział w Aktywach Subfunduszu może być zmienny w 

czasie, co zależy od indywidualnych decyzji zarządzającego Subfunduszem i od 

przyjętej strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Zmienne ryzyko inwestycyjne 

Subfunduszu może mieć wpływ na wahania jednostki uczestnictwa 

Subfunduszu.”;  

 

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian. 

Ww. zmiany w statucie funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 


