
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU 

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

Z DNIA 31 LIPCA 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. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w następującym brzmieniu: 

„4a) Całkowita ekspozycja- obliczana, uznanymi metodami, wyrażona w walucie, w której 

wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania funduszu powstałego 

na skutek zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych 

umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 

funduszu. 

 

2) w art. 5 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w następującym brzmieniu: 

„9b) Instrumenty Finansowe- instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”. 

 

3) w art. 5 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w następującym brzmieniu: 

„21a) Trwały nośnik informacji- rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający 

przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich 

sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich 

zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie jakiej zostały 

sporządzone lub przekazane.”. 

 

4) w art. 5 po pkt 29 dodaje się pkt 30 w następującym brzmieniu 

„30) Zgromadzenie Uczestników, Zgromadzenie- organ Funduszu posiadający uprawnienia 

określone w statucie i Ustawie.”. 

 

5) tytuł Rozdziału II otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Rozdział II. Organy Funduszu”. 

 

6) art. 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1.Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Zgromadzenie Uczestników.”. 

 

7) W rozdziale II (Organy Funduszu) po art. 6 dodaje się art. 6a, w następującym 

brzmieniu: 

 

„Art. 6a. Zgromadzenie Uczestników 

1. Zgromadzenie Uczestników wykonuje czynności określone poniżej w Statucie oraz w 

Ustawie. 



2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru 

uczestników funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników. W sprawach dotyczących tylko 

subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami uprawnieni do udziału w 

Zgromadzeniu Uczestników są uczestnicy tego subfunduszu.  

3. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zgromadzenie uczestników zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez 

ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.union-investment.pl, a następnie 

zawiadomi o tym każdego uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym 

nośniku informacji co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia 

Uczestników. 

5. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeśli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający 

co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa 

dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników. 

6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia 

Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 

7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na: 

 1) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub 

rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz w funduszu w wydzielonymi subfunduszami 

działalności jako subfundusz powiązany; 

 2) zmianę funduszu podstawowego; 

 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany; 

 4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy; 

 5) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo 

 6) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw  

przez spółkę zarządzającą. 

8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest 

obowiązany przestawić uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić uczestnikom 

wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym 

mowa w ust 7, w tym odpowiedzieć na zadanie przez uczestników pytania. 

9. Każdy z Uczestników biorący udział w Zgromadzeniu Uczestników może przed podjęciem 

uchwały w przedmiocie o którym mowa w ust 7, może wnioskować o przeprowadzenie 

dyskusji w zakresie zasadności wyrażenia zgody,  

10. Każda Jednostka Uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu.  

11. Uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust 7 zapadają większością 2/3 głosów 

uczestników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu. 

12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza. 

13. W zakresie nieuregulowanym w Statucie lub Ustawie tryb działania Zgromadzenia 

Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie 

Uczestników. 

14 Zgromadzenie Uczestników odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu 

wskazanym w ogłoszeniu oraz zawiadomieniu których mowa w ust. 4. 

15. Koszty zwołania zgromadzenia ponosi Towarzystwo.”. 

 

8) w art. 17 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu: 
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„5a. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem ust 5b i 5c, 

wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje 

wyłącznie: 

1) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek 

pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do Uczestnika albo jego 

przedstawiciela ustawowego,  

2) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek 

pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do pełnomocnika Uczestnika, 

upoważnionego przez Uczestnika do złożenia danego zlecenia odkupienia, 

3) niezwłocznie poprzez pozostawienie środków pieniężnych do dyspozycji Uczestnika 

Funduszu w jednostce Dystrybutora, który przyjął żądanie odkupienia, o ile jednostka 

Dystrybutora wskazana w zleceniu odkupienia wypłaca środki pieniężne pochodzące z 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa,  

4) niezwłocznie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek 

pieniężny prowadzony przez firmę inwestycyjną, należący do innej osoby wskazanej 

przez Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej - pod warunkiem przekazania danych beneficjenta przelewu w 

zakresie umożliwiającym wypełnienie przez Fundusz obowiązków wynikających z 

ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu oraz pod warunkiem zawarcia z Towarzystwem Umowy o 

korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno- Informacyjnego. 

5b. Warunki uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych i warunki 

uczestnictwa w IKE lub IKZE mogą przewidywać inne sposoby dokonania wypłaty 

środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

5c. Wypłata w walucie USD w przypadku Subfunduszu UniDolar Pieniężny jest dokonywana 

wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika.”. 

 

9) w art. 17a po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„6. Okresy zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek Uczestnictwa nie wliczają się do 

okresów o których mowa w art. 17 ust. 4 i 5.”. 

 

10) w art. 35 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu: 

„3a Na żądanie Uczestnika zgłoszone pisemnie  na adres Towarzystwa, Towarzystwo 

udostępnia bezpłatnie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu 

przysługującego funduszowi, z tytułu instrumentów finansowych wchodzących w skład 

portfela inwestycyjnego funduszu.”. 

 

 

Pozostałe postanowienia statutu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

pozostają bez zmian. 

Zmiany w statucie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

wskazane w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.  

 

 


