OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2013 R.
Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o
zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zmiany są następujące:

1)

Na stronie tytułowej Prospektu, w sekcji „Oznaczenia Subfunduszy*:” pkt. 3)
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia
UniWIBID Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w subfundusz
UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego)**”;

2)

Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego
Prospektu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 11
czerwca 2007 r. i był aktualizowany w dniu 3 października 2007 r., w dniu 6 grudnia
2007 r., w dniu 13 grudnia 2007 r., w dniu 13 lutego 2008 r., w dniu 23 lipca 2008 r.,
w dniu 2 września 2008 r., w dniu 2 stycznia 2009 r., w dniu 8 grudnia 2009 r., w dniu
1 marca 2010 r., w dniu 19 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r., w dniu 25 czerwca
2010 r., w dniu 26 lipca 2010 r., w dniu 29 września 2010 r., w dniu 17 listopada 2010
r. w dniu 1 grudnia 2010 r., w dniu 20 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2010 r., w
dniu 25 stycznia 2011 r., w dniu 1 lutego 2011 r., w dniu 7 lutego 2011 r., w dniu 7
marca 2011 r., w dniu 28 marca 2011 r., w dniu 1 kwietnia 2011 r., w dniu 26 kwietnia
2011 r. w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 października
2011 r., w dniu 19 grudnia 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 29 marca 2012
r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w dniu 1 września 2012 r., w dniu 4
września 2012 r., w dniu 16 października 2012 r., w dniu 3 grudnia 2012 r., w dniu 29
stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w dniu 29 kwietnia
2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r., w dniu 11 lipca 2013r,, w
dniu 15 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. , w dniu 22 sierpnia 2013 r. oraz w dniu
16 września 2013 r.

-1-

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 16
września 2013 r.”;

3)

W Rozdziale II (Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych) pkt. 7.3
otrzymuje nowe , następujące brzmienie:

Zbigniew Jakubowski,
Ryszard Rusak,
Dariusz Lasek,
Andrzej Czarnecki,
Tomasz Matras,
Maciej Kik,
Robert Burdach,
Marek Warmuz,
Krzysztof Izdebski,
Robert Ślepaczuk.
Istotny wpływ na zarządzanie Funduszem będą mieli:
Andrzej Czarnecki – Zarządzający Subfunduszem UniEURIBOR;
Robert Ślepaczuk – Zarządzający Subfunduszem UniTotal Trend;
Dariusz Lasek – Zarządzający Subfunduszy UniWIBID Plus;
Krzysztof Izdebski – Zarządzający Subfunduszy UniTotal Trend oraz
UniObligacje Aktywny.
Marek Warmuz - Zarządzający Subfunduszem SGB Gotówkowy.
4)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) zmienia się pkt. 6.2.2.4., który otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„4. W przypadku gdy w wyniku żądania odkupienia w Rejestrze wartość Jednostek
Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu na dzień odkupienia wynosiłaby
mniej niż 1 000 EUR dla Subfunduszu UniEURIBOR, 10 000 PLN dla Subfunduszu
UniWIBID Plus lub 100 PLN dla Subfunduszy UniTotal Trend oraz UniObligacje Aktywny
Fundusz dokona odkupienia wszystkich Jednostek na Rejestrze.”;
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5)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) zmienia się pkt. 6.2.3.3., który otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„6.2.3.3. Zasady obowiązujące dla Subfunduszu UniWIBID Plus
1. Jeżeli będzie to leżeć w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu oraz
istnieć będzie ryzyko braku możliwości korzystnego zbycia aktywów celem realizacji
zobowiązań wobec Uczestników w związku ze złożonymi zleceniami odkupienia
Jednostek Uczestnictwa o wartości wyższej niż 10% Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu UniWIBID Plus z poprzedniego Dnia Wyceny, Fundusz dokona
odkupienia Jednostek Uczestnictwa od tych Uczestników następnego Dnia Wyceny.
2. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem umowę, na podstawie której Uczestnik
składający zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu
UniWIBID Plus, może złożyć żądanie wypłaty zaliczkowej, na zasadach określonych
poniżej.
3. Fundusz, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2, wypłaca Uczestnikowi środki
pieniężne w związku z realizacją zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w
Subfunduszu UniWIBID Plus, w formie zaliczki, zgodnie z postanowieniami prospektu
informacyjnego, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) zlecenie odkupienia wskazuje kwotowo wartość wypłaty zaliczkowej;
b) zlecenie odkupienia dotyczy kwoty nie przekraczającej 98% wartości Jednostek
Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu UniWIBID Plus,
zapisanych na Subrejestrze Uczestnika według stanu z poprzedniego Dnia
Wyceny;
c) łączna

wartość

odkupywanych

przez

Uczestników

Funduszu

Jednostek

Uczestnictwa w Subfunduszu UniWIBID Plus, na podstawie zleceń odkupienia z
żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny nie jest wyższa niż 10%
Wartości Aktywów Netto Subfunduszu UniWIBID Plus ustalonej w poprzednim
Dniu Wyceny.
4. W przypadku, w którym łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu
Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu UniWIBID Plus, na podstawie zleceń
odkupienia z żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż
10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny, Fundusz
realizuje wypłaty zaliczkowe w odniesieniu do zleceń złożonych najwcześniej, nie
uwzględniając zleceń, w odniesieniu do których wypłata zaliczkowa spowodowałaby
przekroczenie przez wypłaty zaliczkowe.
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Fundusz, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 1 może odmówić
realizacji wypłaty zaliczkowej albo podwyższyć w danym Dniu Wyceny próg
procentowy, o którym mowa w ust. 3 lit. c) i ust. 4”;

6)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) słowa pomiędzy pkt. 25a a pkt. 26
(odniesienie do UniWIBID) otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„Dotyczy Subfunduszu UniWIBID Plus
Subfundusz UniWIBID Plus powstał dnia 19 lipca 2010 r. (dzień przekształcenia) w
wyniku

przekształcenia

funduszu

UniWIBID

Specjalistycznego

Funduszu

Inwestycyjnego Otwartego w subfundusz UniFundusze Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego i obecnie prowadzi działalność pod nazwą UniWIBID Plus.
Podane w niniejszym rozdziale dane historyczne uwzględniają także wyniki
inwestycyjne funduszu UniWIBID Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego w okresie sprzed daty przekształcenia.”

7)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) zmienia się pkt. 31.2., poprzez zmianę w
treści wykresu słów UniWIBID na UniWIBID Plus.

8)

W Rozdziale III (Dane o Funduszu) zmienia się pkt. 31.4., poprzez zmianę w
treści wykresu słów UniWIBID na UniWIBID Plus.

9)

W Rozdziale V (DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ) zmienia
się tytuł pkt. 2.1., który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2.1

Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

oraz zakres świadczonych usług na rzecz Subfunduszy UniEURIBOR, UniTotal
Trend oraz UniWIBID Plus.”;

10)

Zaktualizowano Statut Funduszu, będący załącznikiem do Prospektu, o zmiany,
które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 16 września 2013 r.

11)

Zaktualizowano Spis treści.

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego UniFundusze Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.
Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
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