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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

UNIFUNDUSZE  

SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 20 lipca 2018 R. 

 

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

w Prospekcie funduszu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

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 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 2013 r., w dniu 15 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r., w dniu 22 
sierpnia 2013 r., w dniu 16 września 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 11 października 
2013 r., w dniu 22 listopada 2013 r. , w dniu 1 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 14 
stycznia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 21 sierpnia 2014 r., w dniu 31 sierpnia 2014 r., w dniu 
6 października 2014 r.  w dniu 21 listopada 2014 r.,  w dniu 1 grudnia 2014 r., w dniu 19 grudnia 2014 
r., w dniu 21 stycznia 2015 r., w dniu 1 kwietnia 2015 r., w dniu 16 kwietnia 2015 r.,  w dniu 20 
kwietnia 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 25 czerwca 2015 r.,w dniu 28 lipca 2015 r., w dniu 6 
sierpnia 2015 r., w dniu 20 sierpnia 2015 r., w dniu 11 września 2015 r., w dniu 1 października 2015 r., 
w dniu 9 października 2015 r., w dniu 29 października 2015 r., w dniu 30 października 2015 r., w dniu 
12 listopada 2015 r., w dniu 16 grudnia 2015 r., w dniu 9 stycznia 2016 r., w dniu 20 stycznia 2016 r., 
w dniu 22 lutego 2016 r., w dniu 21 marca 2016r., w dniu 24 marca 2016 r., w dniu 4 kwietnia 2016 r., 
14 kwietnia 2016 r.,  w dniu 31 maja 2016 r., w dniu 1 czerwca 2016 r., w dniu 5 czerwca 2016 r., w 
dniu 7 czerwca 2016 r., ,w dniu 13 lipca 2016 r., w dniu 12 października 2016 r.,  w dniu 28 
października 2016 r.,  w dniu 30 listopada 2016 r., w dniu 1 grudnia 2016 r. ,,w dniu 1 stycznia 2017 r., 
w dniu 1 marca 2017 r. w dniu 7 marca 2017 r., w dniu 22 marca 2017r., w dniu 12 kwietnia 2017 r., w 
dniu 5 maja 2017 r., w dniu 30 maja 2017 r.,w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 8 czerwca 2017 r., w dniu 
1 października 2017 r., w dniu 23 listopada 2017r., w dniu 1 grudnia 2017 r., w dniu 15 grudnia 2017 
r., w dniu 26 stycznia 2018 r., w dniu 16 marca 2018 r., w dniu 30 maja 2018r., oraz w dniu 20 lipca 
2018 r. 

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu informacyjnego: 20 lipca 2018 r. 

 

2) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.3. ppkt. 3 otrzymał następujące brzmienie: 

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch 
elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:”. 

3) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.3. ppkt. 3. 1) otrzymał następujące brzmienie: 

„ wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty 
ruchomej za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie 
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jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu, w którym nabywane są jednostki 
uczestnictwa, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z 
Subfunduszem, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa, z zastrzeżeniem że stawka ta 
jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w 
funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (fundusz docelowy/subfundusz funduszu 
docelowego) od kwoty konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości 
stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa związanych z 
Subfunduszem posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady 
ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej 
następuje po pobraniu należnego podatku;”. 

4) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.5. ppkt. 3. otrzymał następujące brzmienie: 

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w 
art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy od Uczestnika Funduszu.Opłata składa się z dwóch elementów: 
opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:”. 

5) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.5. ppkt. 3. 1) otrzymał następujące brzmienie: 

„wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za zamianę i 
podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za 
zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa 
związanych z innym Subfunduszem (docelowym) w Funduszu wg Tabeli Opłat a stawką opłaty 
manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, w którym 
odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (źródłowym), z zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. 
Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora od kwoty środków podlegających 
zamianie. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość 
Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem posiadanych przez Uczestnika w funduszu 
źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach 
Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku;”. 

6) W Rozdziale III Prospektu pkt. 18.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”.  

7) W Rozdziale III Prospektu pkt. 18.5.1. otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa nie pobiera opłaty za otwarcie 
Subrejestru.”. 

8) W Rozdziale III Prospektu pkt. 18.5.4. ppkt 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty za zbywanie i odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie 
niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Planie i 
nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych 
uczestnikowi Planu w związku z jego uczestnictwem z Planie.”. 

9) W Rozdziale III Prospektu pkt. 30.5.1. otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo lub Dystrybutor nie pobiera opłaty za otwarcie Rejestru.”. 

10) W Rozdziale III Prospektu pkt. 30.5.4. otrzymał następujące brzmienie: 

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch 
elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:  

1) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej 
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za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek 
uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz 
docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w 
którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (fundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest 
nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu 
docelowym, w którym nabywane są jednostki, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą 
ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek 
Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia 
opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po 
pobraniu należnego podatku;  

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 1% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o 
należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję 
podawana jest w Tabelach Opłat.”.  

11) W Rozdziale III Prospektu pkt. 36.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”.  

12) W Rozdziale III Prospektu pkt. 36.5.4.1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty za zbywanie i odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie 
niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Planie i 
nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych 
uczestnikowi Planu w związku z jego uczestnictwem z Planie.”. 

13) W Rozdziale III Prospektu pkt. 42.5. 1. otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo lub Dystrybutor nie pobiera opłaty za otwarcie Rejestru.”. 

14) W Rozdziale III Prospektu pkt. 56.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”. 

15) W Rozdziale III Prospektu pkt. 85.4. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”. 

16) W Rozdziale III Prospektu pkt. 91.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
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otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”.  

17) W Rozdziale III Prospektu pkt. 98.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”.  

18) W Rozdziale III Prospektu pkt. 105.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”. 

19) W Rozdziale III Prospektu pkt. 112.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”.   

20) W Rozdziale III Prospektu pkt. 112.5.1. ppkt 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie 
Subrejestru.”. 

21) W Rozdziale III Prospektu pkt. 112.5.1. ppkt 2 otrzymał następujące brzmienie: 

„Opłata za otwarcie Subrejestru będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za 
otwarcie Subrejestru, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy 
nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestru, określona jest w 
Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie 
przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 
pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

22) W Rozdziale III Prospektu pkt. 112.5.2. ppkt 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę manipulacyjną 
za zbywanie Jednostek Uczestnictwa.”. 

23) W Rozdziale III Prospektu pkt. 112.5.4. otrzymał następujące brzmienie: 

„1. Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa 
w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy od Uczestnika Funduszu.. Opłata składa się z dwóch 
elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący: 
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a) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej 
za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek 
Uczestnictwa danego Subfunduszu wg Tabeli Opłat (Subfundusz docelowy) a stawką opłaty 
manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym odkupywane są 
Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna. Opłata 
ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w Subfunduszu docelowym, w którym 
nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty środków podlegających zamianie. Podstawą ustalenia 
ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa 
posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty 
ruchomej przy zamianie określone są w TabelachOpłat; 

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości środków podlegających zamianie, 
pomniejszonych o opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana 
jest w TabelachOpłat.”. 

24) W Rozdziale III Prospektu pkt. 112.5.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„1. Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch 
elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący: 

a) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej 
za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek 
uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu (subfunduszu), w którym nabywane są jednostki 
uczestnictwa (fundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa 
w Subfunduszu, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (Subfundusz źródłowy), z 
zastrzeżeniem że stawka ta jest nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub 
Dystrybutora w funduszu docelowym, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, od kwoty 
konwertowanych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za 
konwersję jest wartość Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu 
źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty ruchomej przy konwersji określone są w 
TabelachOpłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku; 

b) opłata stała może wynosić maksymalnie 5% wartości konwertowanych środków, 
pomniejszonych o należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za 
konwersję podawana jest w TabelachOpłat.”. 

25) W Rozdziale III Prospektu pkt. 112.5.6.  ppkt 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty za zbywanie i odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie 
niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Planie i 
nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych 
uczestnikowi Planu w związku z jego uczestnictwem z Planie.”. 

26) W Rozdziale III Prospektu pkt. 119.5  otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”. 

27) W Rozdziale III Prospektu pkt. 119.5.1. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie 
Subrejestru.”. 

28) W Rozdziale III Prospektu pkt. 119.5.1. ppkt. 2 otrzymał następujące brzmienie: 
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„Opłata za otwarcie Subrejestru będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za 
otwarcie Subrejestru, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy 
nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestru, określona jest w 
Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie 
przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 
pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

29) W Rozdziale III Prospektu pkt. 119.5.4. otrzymał następujące brzmienie: 

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w 
art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: 
opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:  

1) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej 
za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek 
uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz 
docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w 
którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (fundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest 
nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu 
docelowym, w którym nabywane są jednostki, od kwoty zamienianych środków. Podstawą ustalenia 
ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa 
posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty 
ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu 
należnego podatku;  

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 1% wartości zamienianych środków, pomniejszonych o 
należny podatek i opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana 
jest w Tabelach Opłat.”. 

30) W Rozdziale III Prospektu pkt. 119.5.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch 
elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:  

1) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej 
za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek 
uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz 
docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w 
którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (fundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest 
nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu 
docelowym, w którym nabywane są jednostki, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą 
ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek 
Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia 
opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po 
pobraniu należnego podatku;  

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 1% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o 
należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję 
podawana jest w Tabelach Opłat.”. 

31) W Rozdziale III Prospektu pkt. 119.5.1. ppkt 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty za zbywanie i odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie 
niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Planie i 
nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych 
uczestnikowi Planu w związku z jego uczestnictwem z Planie.”. 

32) W Rozdziale III Prospektu pkt. 126.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa w tym zbywania w ramach IKE, IKZE oraz Specjalistycznych 
Planów Inwestycyjnych, pobierane są opłaty za ich zbywanie – opłata manipulacyjna oraz opłata za 
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otwarcie Subrejestru. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim należne są podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. 

W przypadku nieprawidłowego pobrania opłaty manipulacyjnej (tj. w wysokości niższej lub wyższej niż 
należna), Fundusz ma prawo do dokonania stosownych korekt Jednostek Uczestnictwa na 
odpowiednim Subrejestrze Uczestnika, z zastrzeżeniem posiadania przez Uczestnika takiej liczby 
Jednostek Uczestnictwa, która będzie umożliwiała dokonanie przedmiotowej korekty.”. 

 

33) W Rozdziale III Prospektu pkt. 126.5.1 ppkt 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo lub Dystrybutor przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobiera opłatę za otwarcie 
Subrejestru.”. 

34) W Rozdziale III Prospektu pkt. 126.5.1 ppkt 2 otrzymał następujące brzmienie: 

„Opłata za otwarcie Subrejestru będzie pobierana osobno dla każdego z Subrejestrów. Opłata za 
otwarcie Subrejestru, która może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutora tylko przy 
nabyciu Jednostek Uczestnictwa, w wyniku którego następuje otwarcie Subrejestru, określona jest w 
Tabelach Opłat. Opłata, o której mowa w niniejszym ustępie, jest opłatą ustanowioną na podstawie 
przepisu art. 86, ust. 2 Ustawy i jest należna podmiotowi podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 
pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu.”. 

35) W Rozdziale III Prospektu pkt. 126.5.2 otrzymał następujące brzmienie: 

„Towarzystwo oraz Dystrybutor nie pobiera opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu Jednostek 
Uczestnictwa. 

Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie 
może przekroczyć 5% środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Wysokość stawki 
opłaty manipulacyjnej może być zależna od wartości środków wpłacanych w celu nabycia Jednostek 
Uczestnictwa i wartości Jednostek Uczestnictwa należących już do Uczestnika oraz od sposobu 
dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa”. 

36) W Rozdziale III Prospektu pkt. 126.5.4. otrzymał następujące brzmienie: 

„Zamiana podlega opłacie za zamianę. Opłata za zamianę należna jest podmiotowi, o którym mowa w 
art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch elementów: 
opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:  

1) wysokość opłaty ruchomej za zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej 
za zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek 
uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz 
docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w 
którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (fundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest 
nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu 
docelowym, w którym nabywane są jednostki, od kwoty zamienianych środków. Podstawą ustalenia 
ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za zamianę jest wartość Jednostek Uczestnictwa 
posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia opłaty 
ruchomej przy zamianie określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu 
należnego podatku;  

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 1% wartości zamienianych środków, pomniejszonych o 
należny podatek i opłatę ruchomą za zamianę. Aktualna wartość opłaty stałej za zamianę podawana 
jest w Tabelach Opłat.”. 

37) W Rozdziale III Prospektu pkt. 126.5.5. otrzymał następujące brzmienie: 

„Konwersja podlega opłacie za konwersję. Opłata za konwersję należna jest podmiotowi, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, od Uczestnika Funduszu. Opłata składa się z dwóch 
elementów: opłaty ruchomej i opłaty stałej, ustalanych w sposób następujący:  

1) wysokość opłaty ruchomej za konwersję jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za 
konwersję i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej 
za konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek 
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uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz 
docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w 
którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa (fundusz źródłowy), z zastrzeżeniem że stawka ta jest 
nieujemna. Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo lub Dystrybutora w funduszu 
docelowym, w którym nabywane są jednostki, od kwoty konwertowanych środków. Podstawą 
ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję jest wartość Jednostek 
Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w funduszu źródłowym w Dniu Wyceny. Zasady ustalenia 
opłaty ruchomej przy konwersji określone są w Tabelach Opłat. Pobór opłaty ruchomej następuje po 
pobraniu należnego podatku;  

2) opłata stała może wynosić maksymalnie 1% wartości konwertowanych środków, pomniejszonych o 
należny podatek i opłatę ruchomą za konwersję. Aktualna wartość opłaty stałej za konwersję 
podawana jest w Tabelach Opłat.”. 

38) W Rozdziale III Prospektu pkt. 126.5.6. ppkt. 1 otrzymał następujące brzmienie: 

„Od Uczestników będących uczestnikami Planów są pobierane opłaty za zbywanie i odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa, a także opłata wyrównawcza. Opłata wyrównawcza pobierana jest w razie 
niewywiązania się przez uczestnika Planu z jego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Planie i 
nie może przekraczać wartości zniżek w opłatach za zbywanie Jednostek Uczestnictwa udzielonych 
uczestnikowi Planu w związku z jego uczestnictwem z Planie.”. 

 

39) Tekst jednolity Statutu Funduszu stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego 
został zaktualizowany o zmiany wchodzące w życie z dniem 20 lipca 2018r. 

 

 

 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia. 


