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KomuniKat dotyczący zmiany zasad wyceny  
aKtywów nienotowanych wchodzących w sKład portfela  
noble fund private debt fizan (dalej również jaKo „nfpd”),  

zarządzanego przez noble funds tfi

Noble Fund Private Debt FIZAN to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne, między innymi, 
stanowią środki wymienionych poniżej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej również „UFK”):

•	 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych,

•	 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3,

•	 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6,

•	 Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej,

•	 Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych,

•	 Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych3,

w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie o następujących nazwach marketingowych: „Bezpieczny Zysk”, 
„Obligacje Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus II”, „Obligacje Korporacyjne Plus III”, 
„Obligacje Korporacyjne Plus III vp.”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV vp.”, „Asy 
Obligacji”, „Asy Obligacji II”, „Horyzont Obligacji”, „Progres Korpo-Obligacje”, „Multi Korpo-Obligacje”, „db Invest 
Profit”, „db Invest Profit2”, „db Invest Profit3” oraz „db Invest Profit4”, „Obligacje CEEurope”, „Obligacje CEEurope 
II”, „Nowa Europa”, „Obligacje CEE” oraz „Europejskie Perspektywy”, „Euro Kompas”, „Progres Euro-Obligacje”.

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne dostosowały sposoby wyceny aktywów nienotowanych. Regulacje powyższe dotyczą 
wszystkich uczestników rynku w tym FIZ i FIO zarządzanych przez Noble Funds TFI i powinny przyczynić się do bardziej 
szczegółowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, szczególnie tych inwestujących w obligacje korporacyjne. 
Nowe zasady wyceny aktywów nienotowanych wchodzących w skład Noble Fund Private Debt FIZAN  
(dalej zwany „NFPD”):
•	 w ocenie Noble Funds TFI nie powinny spowodować zmiany perspektyw i oczekiwanych stóp zwrotu w rekomendowanym 

horyzoncie inwestycji dla NFPD; 
•	 w ocenie Noble Funds TFI mogą spowodować przejściowy wzrost wahań wycen NFPD w krótkim terminie, ale nie powinny 

się przekładać na wynik NFPD w dłuższym przedziale czasu;
•	 będą przewidywać uwzględnianie bieżących zmian rentowności obligacji notowanych na rynku europejskim o podobnym 

profilu ryzyka do posiadanych w portfelu funduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI;
•	 dotyczyć będą w największym stopniu obligacji o charakterze „regularnym”, tj. emitowanych przez emitentów, którzy regu-

larnie obsługują swoje zobowiązania z tytułu odsetek i przedterminowych wykupów, a których sytuacja nie uległa istotnemu 
pogorszeniu od czasu emisji;

•	 w ocenie Noble Funds TFI przełożą się na zwiększoną, w stosunku do obecnej sytuacji, zmienność wycen certyfikatów 
między jednym dniem wyceny a drugim, a co za tym idzie wycen udziałów jednostkowych UFK, nie mniej jednak obligacje 
korporacyjne niezależnie od sposobu wyceny w momencie wykupu powinny dostarczyć uzgodnione przed emisją płatności 
(wartość wykupu obligacji i odsetki);

•	 przełożą się na zwiększoną, w stosunku do obecnej sytuacji, zmienność wartości rachunków udziałów Klientów 
Open Life TU Życie SA.

KONTAKT Z TOWArZySTWEM UBEZPIECZEń

W przypadku pytań dotyczących niniejszego komunikatu lub posiadanej umowy ubezpieczenia na życie i dożycie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o nazwach marketingowych wskazanych powyżej, prosimy o skontaktowanie 
się z  Towarzystwem Ubezpieczeń poprzez Infolinię pod nr tel. 801 222 333 lub +48 22 118 94 99 bądź na adres email:  
info@openlife.pl.

Mające zastosowanie do wymienionych powyżej umów ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami: 
regulaminem Funduszu oraz Tabelą Parametrów Opłat i Limitów Ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej  
www.openlife.pl.


