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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. 

 

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

w Prospekcie funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Zmiany są następujące: 

 

1) Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące aktualizacji tekstu 

jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: 

 

Niniejszy prospekt informacyjny sporządzony został w Warszawie w dniu 22 stycznia 2007 r. i 

zaktualizowany: 11 czerwca 2007 r., 3 października 2007 r., 6 grudnia 2007 r.,  13 grudnia 

2007 r., 19 grudnia 2007 r., 23 lipca 2008 r., 2 września 2008 r., 04 września 2008 r., 2 

grudnia 2008 r., 2 stycznia 2009 r.,15 maja 2009 r., 28 maja 2009 r., 23 czerwca 2009 r., 17 

sierpnia 2009 r., 19 listopada 2009 r., 8 grudnia 2009 r., 1 lutego 2010 r., 11 lutego 2010 r., 12 

lutego 2010 r., 3 marca 2010 r., 12 maja 2010 r., 14 maja 2010 r., 31 maja 2010 r., 15 czerwca 

2010 r.,  1 lipca  2010 r., 15 sierpnia 2010 r., 1 października 2010 r., 22 października 2010 r., 

18 listopada 2010 r., 30 listopada 2010 r., 31 grudnia 2010 r., w dniu 12 stycznia 2011 r., w 

dniu 18 lutego 2011 r., w dniu 9 marca 2011 r., w dniu 4 kwietnia 2011 r., w dniu 16 maja 2011 

r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 16 sierpnia 2011 r., w dniu 1 września 2011 r., w dniu 18 

października 2011 r., w dniu 28 listopada 2011 r., w dniu 29 grudnia 2011 r., w dniu 12 

stycznia 2012 r., w dniu 29 marca 2012 r., w dniu 1 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r., w 

dniu 21 sierpnia 2012 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 03 grudnia 2012 r., w dniu 29 

stycznia 2013 r., w dniu 14 lutego 2013 r., w dniu 20 lutego 2013 r., w dniu 8 marca 2013 r., w 

dniu 4 kwietnia 2013 r., w dniu 29 kwietnia 2013 r, w dniu 6 maja 2013 r., w dniu 17 maja 2013 

r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 8 czerwca 2013 r. w dniu  4 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 

2013 r., w dniu 8 sierpnia 2013 r., w dniu 22 sierpnia 2013 r., w dniu 2 września 2013 r.,w dniu 

8 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 13 listopada 2013 r., w dniu 1 

grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 stycznia 2014 r., w dniu 24 marca 2014 

r., w dniu 1 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 17 grudnia 2014 r., w dniu 1 

stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r.,w dniu 9 października 2015 

r., w dniu 30 października 2015r., w dniu 14 kwietnia 2016 r., w dniu 31 maja 2016 r.,w dniu 1 

czerwca 2016 r. oraz w dniu 12 października 2016 r.,  w dniu 30 listopada 2016 r., w dniu 1 

grudnia 2016 r., w dniu 1 stycznia 2017 r., w dniu 22 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r. 

oraz w dniu 13 lipca 2017 r.  

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 13 lipca 2017 r. 

 

2) W treści Rozdziału VI Prospektu dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu: 
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7. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z 

użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) przekazuje się następujące informacje: 

 

1) Ogólny opis transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ogólny opis 

swapów przychodu całkowitego stosowanych przez Subfundusze wyodrębnione w 

UniFundusze FIO i uzasadnienie ich stosowania: 

W stosowanej polityce inwestycyjnej Subfundusze mogą dokonywać następujących transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych:  

a) transakcję odkupu,  

b) udzielanie pożyczek papierów wartościowych  

c) transakcję zwrotną kupno-sprzedaż lub transakcję zwrotną sprzedaż-kupno,  

d) transakcję z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego. 

„Udzielanie pożyczek papierów wartościowych” lub „zaciąganie pożyczek papierów 
wartościowych” oznaczają transakcję, poprzez którą kontrahent przekazuje papiery 
wartościowe, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu 
równoważnych papierów wartościowych w przyszłym terminie lub na żądanie strony 
przekazującej; dla kontrahenta przekazującego papiery wartościowe transakcja taka stanowi 
transakcję udzielenia pożyczki papierów wartościowych, natomiast dla kontrahenta, któremu 
papiery wartościowe lub towary są przekazywane, stanowi ona transakcję zaciągnięcia 
pożyczki papierów wartościowych. 

„Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż” (buy-sell back) lub „transakcja zwrotna 
sprzedaż-kupno” (sell-buy back) oznacza transakcję, w której kontrahent kupuje lub 
sprzedaje papiery wartościowe, lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych, 
zgadzając się, odpowiednio, na sprzedaż lub odkup papierów wartościowych  lub takich 
gwarantowanych praw tego samego rodzaju w określonej cenie i przyszłym terminie; dla 
kontrahenta kupującego papiery wartościowe lub gwarantowane prawa transakcja taka 
stanowi transakcję zwrotną kupno-sprzedaż, natomiast dla kontrahenta sprzedającego takie 
papiery lub prawa stanowi ona transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, przy czym taka transakcja 
zwrotna kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno nie jest regulowana umową z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu ani umową z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. 

„Transakcja odkupu” oznacza transakcję regulowaną umową, poprzez którą kontrahent 
przenosi na drugą stronę papiery wartościowe albo gwarantowane prawa do papierów 
wartościowych, gdy gwarancji takiej udzieliła uznana giełda posiadająca prawo do tych 
papierów, przy czym umowa nie zezwala kontrahentowi na przeniesienie ani zastaw danego 
papieru wartościowego na rzecz więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie, a warunkiem 
transakcji jest zobowiązanie do odkupu tych papierów lub zastępczych papierów 
wartościowych o tych samych cechach, po określonej cenie w przyszłym terminie, który został 
ustalony lub zostanie ustalony przez stronę przenoszącą; dla kontrahenta sprzedającego 
papiery wartościowe transakcja ta stanowi umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, 
natomiast dla kontrahenta kupującego papiery stanowi ona umowę z otrzymanym 
przyrzeczeniem odkupu. 

„Transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego” oznacza 
transakcję, w której kontrahent udziela kredytu w związku z nabyciem, sprzedażą, 
przeniesieniem papierów wartościowych lub obrotem tymi papierami, i nie obejmuje kredytów 
innego rodzaju, które posiadają zabezpieczenie w postaci papierów wartościowych. 

Subfundusze wyodrębnione w UniFundusze FIO nie dokonują transakcji typu SWAP 
przychodu całkowitego. 
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Dokonywanie transakcji finansowanych  z użyciem papierów wartościowych służy realizacji 
celu inwestycyjnego każdego z Subfunduszy wyodrębnionych w UniFundusze FIO, w 
szczególności uzyskaniu wyższej stopy zwrotu z inwestycji. 

 

2) Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu 

całkowitego: 
 

 rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji, 

 

Przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych mogą być 

papiery wartościowe dopuszczone polityką inwestycyjną każdego z Subfunduszy 

określonej w Statucie UniFundusze FIO.  

  

 maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych 

transakcji,  

 

Maksymalny odsetek aktywów każdego z Subfunduszy wyodrębnionego w UniFundusze 

FIO, które mogą być przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych wynosi 200% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

 szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych 

rodzajów tych transakcji,  

 

Towarzystwo szacuje, że przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych dokonywanych przez każdy Subfundusz wyodrębniony w UniFundusze 

FIO może być od 0 do 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 

 

3) Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny 

rating kredytowy). 
 

Przy dokonywaniu transakcji finansowanych  z użyciem papierów wartościowych Subfundusz 
bierze pod uwagę kryteria właściwe dla oceny kredytowej kontrahenta, w szczególności jego 
rating nadany przez uznaną międzynarodową agencję ratingową, jak i analizę jego sytuacji 
finansowej. 

Kontrahentami Subfunduszu w transakcjach finansowanych  z użyciem papierów 
wartościowych będą podmioty z siedzibą w krajach należących  państwach członkowskich 
Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i 
państwo członkowskie Unii Europejskiej.  

 

4) Akceptowalne zabezpieczenia: opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do 

rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad 

dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń. 

Akceptowalnym środkiem zabezpieczenia są: środki pieniężne, zbywalne papiery 
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. 

Papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego mogą stanowić zabezpieczenie, jeżeli 
łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 
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a) ich emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo 

należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski Bank 

Centralny, 

b) podaż i popyt umożliwiają ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, 

c) są zapisane na rachunku prowadzonym przez podlegający nadzorowi właściwego organu 

nadzoru nad rynkiem finansowym podmiot, który: 

 nie należy do grupy kapitałowej kontrahenta, albo 

 należy do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed 

skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru 

wartościowego lub Instrumentu Rynku Pieniężnego na takim samym poziomie jak w 

przypadku zapisania papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku Pieniężnego na 

rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit. a, 

d) ewentualne nabycie przez Subfundusz praw z papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku 

Pieniężnego w wyniku realizacji zabezpieczeń na dzień przyjęcia zabezpieczenia nie 

spowoduje naruszenia art. 93 - 108 Ustawy. 

Dłużne papiery wartościowe przyjmowane jako zabezpieczenie będą miały termin 
zapadalności nie dłuższy niż 15 lat. 

Nie przewiduje się szczegółowych zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi 
zasadami dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w Statucie 
Funduszu w odniesieniu do każdego Subfunduszu. 

Korelacja zabezpieczeń nie występuje.  
 

5) Wycena zabezpieczeń: opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie 

oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i 

codzienne zmienne depozyty zabezpieczające. 

Wycena zabezpieczeń ustalana jest w oparciu o postanowienia Statutu Funduszu w części 
dotyczącej danego Subfunduszu lub umów z kontrpartnerami transakcji.  

Subfundusz codziennie aktualizuje wycenę wartości zabezpieczeń oraz depozytów 
zabezpieczających. 

 

6) Zarządzanie ryzykiem: opis ryzyk związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem 

papierów wartościowych i swapami przychodu całkowitego, jak również ryzyk 

związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko 

płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko przechowywania i ryzyka prawne, a także, w 

stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych 

zabezpieczeń. 
 

a) Opis ryzyk związanych z transakcjami finansowanymi z użyciem papierów wartościowych 

ryzyko operacyjne - ryzyko wystąpienia straty związane z niedostateczną efektywnością 
procesów wewnętrznych, zasobów ludzkich, systemów lub wynikające ze zdarzeń 
zewnętrznych. W celu pomiaru tego ryzyka Subfundusz dokonuje pomiaru parametrów 
zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, 
w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości 
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ryzyko płynności – ryzyko to polega na możliwości poniesienia strat w wyniku przyjęcia 
przedmiotu zabezpieczenia, które może okazać się instrumentem o ograniczonej 
płynności. Subfundusz stosuje środki pieniężne jako podstawowy sposób zabezpieczenia 

ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich 
zobowiązań wynikających z transakcji Subfundusz może ponieść straty negatywnie 
wpływające na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, ryzyko to w szczególności odnosi 
się do wystąpienia sytuacji niewypłacalności kontrahenta 

ryzyko przechowywania - ryzyko związane z przekazaniem papierów wartościowych na 
zabezpieczenie transakcji występuje w przypadku, gdy podmiot przyjmujący 
zabezpieczenie nie przechowuje zabezpieczenia na odrębnym rachunku wyłączonym z 
masy upadłościowej instytucji przechowującej te papiery wartościowe 

ryzyko prawne – ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami działającymi na 
rynkach poza Rzeczpospolitą Polską, w których prawa i obowiązki stron transakcji w 
zakresie transakcji określone są w sposób odmienny 

ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń – ryzyko to istnieje gdy 
kontrahent Subfunduszu ponownie używa papierów wartościowych stanowiących 
zabezpieczenie transakcji i może dojść do sytuacji, w której kontrahent nie odzyska 
zabezpieczenia w terminie pozwalającym mu na wywiązanie się z obowiązków 
wynikających z transakcji zawartej z Subfunduszem, 

b) Opis ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami 

ryzyko operacyjne - ryzyko wystąpienia straty związane z niedostateczną efektywnością 
procesów wewnętrznych, zasobów ludzkich, systemów lub wynikające ze zdarzeń 
zewnętrznych. W celu pomiaru tego ryzyka Subfundusz dokonuje pomiaru parametrów 
zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, 
w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości 

ryzyko płynności – ryzyko to polega na możliwości poniesienia strat w wyniku przyjęcia 
przedmiotu zabezpieczenia, które może okazać się instrumentem o ograniczonej 
płynności. Subfundusz stosuje środki pieniężne jako podstawowy sposób zabezpieczenia 

ryzyko kontrahenta – w przypadku gdy kontrahent nie wywiązuje się ze swoich 
zobowiązań wynikających z transakcji Subfundusz może ponieść straty negatywnie 
wpływające na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, ryzyko to w szczególności odnosi 
się do wystąpienia sytuacji niewypłacalności kontrahenta 

ryzyko przechowywania - ryzyko związane z przekazaniem papierów wartościowych na 
zabezpieczenie transakcji występuje w przypadku, gdy podmiot przyjmujący 
zabezpieczenie nie przechowuje zabezpieczenia na odrębnym rachunku wyłączonym z 
masy upadłościowej instytucji przechowującej te papiery wartościowe 

ryzyko prawne – ryzyko związane z zawieraniem transakcji z podmiotami działającymi na 
rynkach poza Rzeczpospolitą Polską, w których prawa i obowiązki stron transakcji w 
zakresie transakcji określone są w sposób odmienny 

ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń – ryzyko to istnieje gdy 
kontrahent Subfunduszu ponownie używa papierów wartościowych stanowiących 
zabezpieczenie transakcji i może dojść do sytuacji, w której kontrahent nie odzyska 
zabezpieczenia w terminie pozwalającym mu na wywiązanie się z obowiązków 
wynikających z transakcji zawartej z Subfunduszem, 

 

7) Opis sposobu przechowywania aktywów podlegających transakcjom finansowanym z 

użyciem papierów wartościowych i swapom przychodu całkowitego oraz otrzymanych 

zabezpieczeń (np. u depozytariusza Subfunduszu). 
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Aktywa podlegających transakcjom finansowanym z użyciem papierów wartościowych są 
utrzymywane bądź rejestrowane przez depozytariusza.  

 

8) Opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego 

wykorzystania zabezpieczeń. 

Nie istnieją dobrowolne ograniczenia ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Ograniczania 
regulacyjne wynikają przede wszystkim z brzmienia Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości 
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania 
oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.  

 

9) Zasady dotyczące podziału zysków z transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych i ze swapów przychodu całkowitego: opis tego, jaki odsetek dochodów 

generowanych przez transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych i 

swapy przychodu całkowitego jest przekazywany do przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania, a także opis kosztów i opłat przypisanych zarządzającemu lub stronom 

trzecim (np. tzw. „agent lender”). Prospekt emisyjny lub informacje ujawniane 

inwestorom wskazują również, czy są to jednostki powiązane z zarządzającym. 
 

Wszystkie zyski wynikające z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
powiększają aktywa Subfunduszu.   

Subfundusz może zawierać transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych 
również z podmiotami powiązanymi z Towarzystwem, z zastrzeżeniem ograniczeń 
wynikających z przepisów prawa.  

Koszty lub opłaty wynikające z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
są pokrywane bezpośrednio przez Subfundusz. Niektóre z kosztów lub opłat wymienionych w 
zdaniu poprzedzającym mogą być ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych z 
Towarzystwem. 

 
 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.  

Pozostałe postanowienia Prospektu informacyjnego pozostają bez zmian. 


