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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 1 GRUDNIA 2016 R. 

 

Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach 

w Prospekcie informacyjnym funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty.  

 

1. W rozdziale IV Prospektu zmienia się brzmienie punktu drugiego na następujące: 

„2. Zakres obowiązków Depozytariusza 

1)  wobec Funduszu i Subfunduszy 

Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu 

inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83, art. 85-90 i art. 92-97 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących 

prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru obejmują: 

1.  przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego; 

2.  prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego; 

3. zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na 

rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do 

prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym 

zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom; 

4.  zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego; 

5. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie 

i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem 

funduszu inwestycyjnego; 

6. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego 

następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania 

umów z uczestnikami funduszu; 

7. zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto 

przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z 

przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; 

8. zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z 

przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego; 

9. wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem 

funduszu inwestycyjnego; 

10. weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi 

działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8 

oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.  
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Depozytariusz oprócz rejestru aktywów funduszu prowadzi subrejestry aktywów każdego z 

subfunduszy. 

Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o 

których mowa w pkt 3-8 powyżej, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i 

prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych 

czynności z prawem i Statutem Funduszu. 

Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza funduszu inwestycyjnego nie może wykonywać 

innych czynności dotyczących tego funduszu lub towarzystwa, które mogłyby wywołać konflikt 

interesów pomiędzy nim, funduszem inwestycyjnym, towarzystwem lub uczestnikami funduszu 

inwestycyjnego, w szczególności pełnić funkcji prime brokera, chyba że: 

1. oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza 

funduszu inwestycyjnego od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może 

powodować powstanie konfliktu interesów, oraz 

2. zapewni właściwą identyfikację, monitorowanie oraz zarządzanie konfliktami interesów, a także 

informowanie uczestników funduszu o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu. 

2) wobec Uczestników Funduszu 

Depozytariusz zobowiązany jest do: 

1. działania w interesie Uczestników Funduszu, w tym Depozytariusz obowiązany jest 

niezwłocznie zawiadamiać Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie 

uwzględnia interes Uczestników Funduszu, 

2. reprezentacji Funduszu w przypadku cofnięcia zezwolenia na utworzenie Towarzystwa, 

3. dokonania likwidacji Funduszu w przypadkach przewidzianych w Ustawie, jeżeli Komisja nie 

wyznaczy innego likwidatora, 

4. wystąpienia w imieniu Uczestników Funduszu z powództwem z tytułu szkody spowodowanej 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i 

jego reprezentacji; 

5. zapewnienia zgodnego z prawem i Statutem odkupywania Jednostek Uczestnictwa od 

Uczestników; 

6. zapewnienia terminowego rozliczania umów Uczestników z Funduszem; 

7. zapewnienia stałej kontroli czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz jego 

Uczestników. 

Depozytariusz występuje w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu 

szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie 

zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, na wniosek uczestnika funduszu. Depozytariusz zapewnia stałą kontrolę 

czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Fundusz oraz zapewnia zgodność tych 

czynności z prawem i Statutem.”. 

 

Pozostałe  postanowienia Prospektu informacyjnego funduszu UniFundusze Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty pozostają bez zmian.  


