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OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

UNIFUNDUSZE  

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  

Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R. 

 

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

w Prospekcie funduszu UniFundusze 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 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 2017r.,  w dniu 
31 maja 2017r., w dniu 13 lipca 2017 r.,  w dniu 23 sierpnia 2017r., w dniu 2 października 2017 r., w 
dniu 1 grudnia 2017 r., w dniu 22 maja 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., dniu 
21 października 2018 r., w dniu 5 grudnia 2018 r., w dniu 1 stycznia 2019 r., w dniu 20 stycznia 2019 
r.,  w dniu 20 kwietnia 2019 r.,w dniu 30 maja 2019 r., oraz w dniu 5 czerwca 2019 r. 

 

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 5 czerwca 2019 r. 

 

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

„Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i 
Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu tej samej kategorii reprezentują 
jednakowe prawa majątkowe. 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w 
Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika 
Funduszu. 

Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. 

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich. 

Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. 
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Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, z zastrzeżeniem że w razie śmierci Uczestnika 
Funduszu, Fundusz jest obowiązany na żądanie: osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające 
wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika Funduszu – odkupić 
Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia 
pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę 
uzyskaną z tego odkupienia; osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi w pisemnej 
dyspozycji– odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Subrejestrze do wartości nie 
wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 
ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości 
Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego 
odkupienia. 

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu 
zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie 
zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. 

Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa na równe części tak, 
aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Jednostek Uczestnictwa przed podziałem. 

Fundusz zbywa w Subfunduszach: UniKorona Dochodowy, UniOszczędnościowy, UniKorona 
Obligacje, UniKorona Akcje oraz UniAkcje Małych i Średnich Spółek Jednostki Uczestnictwa różnych 
kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B, Jednostki 
Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności 
wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat 
manipulacyjnych. W Subfunduszach innych niż wskazane powyżej, zbywane są wyłącznie Jednostki 
Uczestnictwa kategorii A. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, o których mowa powyżej, istniejące w 
dniu 22 maja 2017 r., począwszy od tego dnia będą posiadać status Jednostek Uczestnictwa kategorii 
A. 

Fundusz zbywa w Subfunduszach: UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, 
UniKorona Zrównoważony, UniAkcje Dywidendowy, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, 
UniAkcje: Turcja Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, 
Jednostki Uczestnictwa kategorii B (z wyłączeniem Subfunduszu UniDolar), Jednostki Uczestnictwa 
kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności wysokością 
pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach programów 
systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym pracowniczych programów emerytalnych, 
IKE czy IKZE, których warunki przewidują możliwość oferowania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, 
ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów. Do czasu zmiany 
regulaminów ww. programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania polegającej na 
wyraźnym wskazaniu możliwości oferowania Jednostek Uczestnictwa kategorii B w ramach tych 
programów, w ramach tych programów nie będą zbywane ani odkupywane Jednostki Uczestnictwa 
kategorii B.   

Jednostki Uczestnictwa kategorii C (z wyłączeniem Subfunduszu UniDolar) są zbywane i odkupywane 
wyłącznie w ramach ramach programów systematycznego oszczędzania lub inwestowania, w tym 
pracowniczych programów emerytalnych, IKE czy IKZE, których warunki przewidują możliwość 
oferowania Jednostek Uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w 
ramach tych programów. 

Jednostki Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu są zbywane i odkupywane wyłącznie za 
pośrednictwem wskazanych w Rozdziale V ppkt 2.1.2 podmiotów uprawnionych do świadczenia usług 
w zakresie przyjmowania i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w 
instytucjach wspólnego inwestowania, w tym podmiotów uprawnionych do nabywania tego rodzaju 
instrumentów finansowych w imieniu własnym, na rachunek klientów. Jednostki Uczestnictwa kategorii 
D danego Subfunduszu nie mogą być zbywane w ramach IKE ani IKZE. 

Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach. 

Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa (tj. zlecenia 
polegającego na żądaniu przeniesienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jednym Rejestrze 
należącym do Uczestnika na inny Rejestr w Subfunduszu, należący do tego samego Uczestnika), w 
szczególności skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa. 
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Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy 
Subfunduszami skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa. 

Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii.”. 

3) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.1.3. ppkt. 1) otrzymał następujące brzmienie: 

„Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii 
A, B, C i D Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 zł, każda następna wpłata Uczestnika 
Funduszu – nie mniej niż 100 zł. W odniesieniu do Subfunduszu UniDolar pierwsza i każda następna 
wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 1000 
USD. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną minimalną wpłatę na nabycie Jednostek 
Uczestnictwa kategorii A, B, C i D Subfunduszu, nie niższą jednak niż 20 zł lub 5 USD w odniesieniu 
do Subfunduszu UniDolar, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, 
specjalistycznych planach inwestycyjnych lub Uczestników IKE lub IKZE Fundusz może zwolnić z 
obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C 
Subfunduszu.”. 

4) W Rozdziale III Prospektu w pkt. 6.1.3. skreśla się ppkt. 1a). 

5) W Rozdziale III Prospektu pkt. 6.1.3. ppkt. 2) otrzymał następujące brzmienie: 

„W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B wynosi 3 000 zł, przy czym umowa o prowadzenie IKE może 
przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa 
kategorii A, B i C.W przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE minimalna wysokość pierwszej 
wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C wynosi 3 000 zł, przy czym umowa o 
prowadzenie IKZE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C.“. 

 

6) W Rozdziale III Prospektu: pkt. 15.1. ppkt. 1), pkt. 35.1. ppkt. 1), pkt. 40.1. ppkt. 1), pkt. 60.1. 
ppkt. 1), pkt. 80.1. ppkt. 1), pkt. 90.1. ppkt. 1), pkt. 95.1. ppkt. 1), pkt. 100.1. ppkt. 1), pkt. 
105.1. ppkt. 1), pkt. 110.1. ppkt. 1), pkt. 115.1. ppkt. 1) otrzymały następujące brzmienie: 

„Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii 
A, B, C i D Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata 
Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 
minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C i D Subfunduszu, nie niższą 
jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, 
Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może 
zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i 
C Subfunduszu.”. 

7) W Rozdziale III Prospektu skreślono: pkt. 15.1. ppkt. 1a), pkt. 35.1. ppkt. 2), pkt. 40.1. ppkt. 
1a), pkt. 60.1. ppkt. 2), pkt. 80.1. ppkt. 2), pkt. 90.1. ppkt. 2), pkt. 95.1. ppkt. 2), pkt. 100.1. 
ppkt. 1a), pkt. 105.1. ppkt. 1a), pkt. 110.1. ppkt. 2), pkt. 115.1. ppkt. 2) 

8) W Rozdziale III Prospektu: pkt. 15.1. ppkt. 2), pkt. 35.1. ppkt. 3) pkt. 40.1. ppkt. 2), pkt. 60.1. 
ppkt. 3), pkt. 80.1. ppkt. 3), pkt. 90.1. ppkt. 3) pkt. 95.1. ppkt. 3), pkt. 100.1. ppkt. 2) pkt. 
105.1. ppkt. 2), pkt. 110.1. ppkt. 3), pkt. 115.1. ppkt. 3)  otrzymały następujące brzmienie: 

„W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 
prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa kategorii  A, B i C Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na 
IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C 
Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą 
minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C 
Subfunduszu.“. 

9) W Rozdziale III Prospektu pkt. 20.1., otrzymał następujące brzmienie: 

„Pierwsza i każda następna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii 
A, B, C i D Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata 
Uczestnika Funduszu – nie mniej niż 100 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą i kolejną 
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minimalną wpłatę na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C i D Subfunduszu, nie niższą 
jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w pracowniczych programach emerytalnych, 
Uczestników IKE lub Uczestników IKZE lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych Fundusz może 
zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii  A, B i 
C Subfunduszu.  

W przypadku gromadzenia oszczędności na IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o 
prowadzenie IKE może przewidywać niższą minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie 
Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C Subfunduszu. W przypadku gromadzenia oszczędności na 
IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C 
Subfunduszu wynosi 3.000 złotych, przy czym Umowa o prowadzenie IKZE może przewidywać niższą 
minimalną wysokość pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C 
Subfunduszu. 

Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 
Uczestnictwa dokonywane są w złotych.”. 

10) Tekst jednolity Statutu Funduszu stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu Informacyjnego 
został zaktualizowany o zmiany wchodzące w życie z dniem 5 czerwca 2019r. 

 

 

 

Zmiany wchodzą w życie w dniu ukazania się ogłoszenia. 


