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OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 4 KWIETNIA 2013 R. 

 

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

ogłasza o zmianach w statucie funduszu UniFundusze Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące: 

 

1) W art. 4 ust. 1 pkt 21) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„21) UniAkcje Dywidendowy,”;  

2) Tytuł art. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Art. 9. Wpłaty niezbędne do utworzenia UniMax, UniAkcje Polska 2012 

(obecnie UniAkcje Sektory Wzrostu), UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa 

Europa, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje: Turcja, UniAkcje 

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

UniMieszany: 2, UniMieszany: 3, UniLokata i UniDług: 2.”;  

3) W art. 9 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Do utworzenia UniMax konieczne jest zebranie wpłat do Subfunduszu w 

wysokości nie niższej niż 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Do 

utworzenia UniAkcje  Polska 2012 (obecnie UniAkcje Sektory Wzrostu), 

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

Spółek, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje: 3, UniAkcje: 4, 

UniAkcje: 5, UniMieszany: 1, UniMieszany: 2, UniMieszany: 3, UniLokata oraz 

UniDług: 2 konieczne jest zebranie do każdego Subfunduszu wpłat w wysokości 

nie niższej niż 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).”;  

4) Tytuł rozdziału XXXIV otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Rozdział XXXIV. UniAkcje Dywidendowy”;  

5) Tytuł art. 224 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Art. 224. Cel inwestycyjny UniAkcje Dywidendowy”;  

6) Tytuł art. 225 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Art. 225. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAkcje Dywidendowy”;  

7) Art. 227 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„Art. 227. Kryteria doboru lokat 
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1. Fundusz, działając na rachunek subfunduszu lokuje Aktywa Subfunduszu 

przede wszystkim w akcje spółek wypłacających dywidendę z siedzibą w 

jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Udział akcji emitentów z 

Europy Środkowo-Wschodniej w Aktywach Subfunduszu oraz kwitów 

depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami i prawa do akcji takich 

spółek nie będzie niższy niż 60% Aktywów Subfunduszu. 

2.Przez akcje emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej, rozumie się akcje 

emitowane przez emitentów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, takich 

jak:  

1) kraje będące następującymi państwami członkowskimi: Litwa, Łotwa, 

Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, Bułgaria 

oraz Rumunia,  

2) Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, 

Serbia, Czarnogóra, Albania oraz Kazachstan, z zastrzeżeniem, iż Fundusz, 

działając na rachunek Subfunduszu, będzie mógł inwestować środki w akcje 

tych emitentów, będące przedmiotem obrotu na zorganizowanych rynkach w 

kraju innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo członkowskie lub państwo 

należące do OECD oraz których dopuszczenie do obrotu na takich rynkach jest 

zapewnione – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji udzielonej na podstawie 

Art. 93 ust. 2 Ustawy. 

3. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz, działający na rachunek 

Subfunduszu, jest dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu 

poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy 

zachowaniu założonej płynności.   

4. Lokaty Subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane 

przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w 

przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami 

będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości 

zarządzania przedsiębiorstwem. Na potrzeby art. 227 – 229 Statutu pojęciem 

„papiery wartościowe o charakterze udziałowym” określa się papiery 

wartościowe inkorporujące, obok praw o charakterze majątkowym, również 

prawa o charakterze korporacyjnym.  

5. W celu zapewnienia płynności środki Subfunduszu są utrzymywane na 

rachunkach bankowych, o niskim ryzyku niewypłacalności, oraz są lokowane w 
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krótkoterminowe papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego 

emitowane przez emitentów o minimalnym ryzyku niewypłacalności.   

6. Fundusz, działający na rachunek Subfunduszu, przy zawieraniu umów 

mających za przedmiot kategorie lokat wymienione w Art. 225 ust. 2 pkt 2) 

Statutu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:  

1) płynności,   

2) ceny,   

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,   

5) ryzykiem kredytowym,   

6) wyceny,   

7) konkurencyjności rentowności w porównaniu do alternatywnych 

instrumentów finansowych dostępnych na rynku.  

7. Podstawowe kryteria doboru lokat w odniesieniu do lokat wskazanych w Art. 

225 ust. 2 pkt. 3) Statutu określone są w Art. 225 ust. 5 i ust. 6 Statutu.   

8. Inwestycje w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane 

przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 

siedzibę za granicą dokonywane będą:   

1) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 6 w 

odniesieniu do funduszy i instytucji wspólnego inwestowania o charakterze 

akcyjnym,   

2) przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat wskazanych w ust. 7 w 

odniesieniu do funduszy i instytucji wspólnego inwestowania o charakterze 

dłużnym.”; 

 

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego pozostają bez zmian. 

 

 

Zmiany w statucie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego wskazane w pkt 7) niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie w 

terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Pozostałe zmiany w statucie funduszu 
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UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego objęte niniejszym 

ogłoszeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 


